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Конференција Креативних индустрија

СНАЛАЖЉИВОСТ 
(НИ)ЈЕ ИМЕ ЗА 
КРЕАТИВНОСТ
Како од сналажљивости, српског имена за креативност, 
стићи до развијених креативних индустрија као шансе 
за ново запошљавање и развој Србије, наметнуло се као 
кључно питање конференције коју су организовали Егзит 
фестивал и Миксер

институт „Гоша“

НОВИ ЦИКУС ОБУКА
Перспектива запошљавања младих људи је и у едукацији 
за професије које су потребне привреди сада, али и у 
будућности

Запошљавање особа са 
инвалидитетом

ЗАНАТ У РУКАМА
На скупу у Зрењанину представљени су резултати 
истраживања о положају ОСИ на тржишту рада, 
идентификовани проблеми са понудом и потражњом 
послова, проблеми посредовања у запошљавању и дате 
препоруке за повећање активизма, запослености и квалитета 
запослености
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Могућности за унапређење
Креативне индустрије се не уклапају у класични модел 

„предузетнички вођених индустријских предузећа са условље-
ним потрошачима“, те ту и лежи њихова скромност у наступу 
и заједничком деловању, нарочито у Србији, где су оне настале 
и функционишу готово као инцидентна појава храбрости, ен-
тузијазма, посвећености… После више од деценије аутономног 
развоја сваке од наведених области креативних индустрија у 
Србији, која директно доприноси економском развоју, али и 
немерљивом грађењу позитивног имиџа наше земље, било би 
лоше препустити их случају и стихији. Манифестацију која је 
кроз бројне панеле, стручне анализе, трибине и дискусије има-
ла намеру да укаже на значај креативних индустрија у Србији, 
током два дана посетило је преко 500 представника стручне 
јавности, академски радници, новинари, студенти и заинтере-
совани грађани.

У оквиру пројекта „Платформа за синдикално организо-
вање особа са инвалидитетом“, у просторијама зрењанинске 
филијале за запошљавање одржана је локална дебата на тему 
„Могућности унапређења политика у области запошљавања 
особа са инвалидитетом“. Учесницима дебате представљен је 
предлог Меморандума о формирању коалиције на локалном 
нивоу за унапређење права особа са инвалидитетом у процесу 
рада и запошљавања.

Зоран Шипка, члан локалног Савета за унапређење поло-
жаја ОСИ, сматра: „Један од разлога неповољног положаја ОСИ 
на тржишту рада је њихова неинформисаност о правима при 
запошљавању, али и одређена доза инертности, односно боја-
зан и опрез због којих одбијају понуде за запослење, плашећи 
се да ће изгубити примања која имају, а не знају, рецимо, да не 
губе принадлежност за туђу негу и помоћ уколико се запосле“. 

Заваривач је једно од ретких занимања за које посла има 
и у време кризе. Млади људи који желе стално запослење могу 
да уложе у своје занимање и добију сигуран и добро плаћен 
посао. Знање из ове области, које ће их препоручити страним 
и домаћим компанијама, грађани Србије могу да стекну и у 
Институту „Гоша“, у коме је успешно обучено неколико хиљада 
заваривача и неколико стотина инжењера и технолога зава-
ривања. Ускоро креће нови циклус едукација, који Институт 
„Гоша“ организује у сарадњи са партнерима из Словачке - 
CECH ZVÁRAČSKÝCH ODBORNÍKOV из Трнаве.

Редакција



Уз подршку УСАИД-а (Пројекат одрживог локалног 
развоја), произвођачи обуће из Новог Пазара и Врања 
представили су прошле недеље свој асортиман на јед-
ном од најзначајнијих међународних сајмова обуће - 

GDS, у Дизелдорфу. Овај сајам окупља више од 500 излагача 
из преко 25 земаља света, који сваке године представљају 
своје колекције мушке и женске обуће, производа од коже и 
ташни.

За презентовање обједињене понуде српских произ-
вођача изграђен је павиљон „Обућа из Србије“ (Serbian shoes), 
припремљене брошуре и други промотивни материјали, а у 
сарадњи са Немачком привредном комором организовани су 
састанци са потенцијалним купцима.

Ради утврђивања могућности за повећање извоза 
на светско тржиште обуће, УСАИД Пројекат ангажовао је 
међународног експерта за обућу Џордана Салимана (Jordan 
Salliman), који је током 2013. анализирао сектор производње 
обуће у региону Врања и Новог Пазара. Салиман је у јануа-
ру поново посетио произвођаче из кластера „Коштана“ и „NP 
Shoes“, како би их припремио за учешће на сајму. Салиман је 
нашим произвођачима препоручио моделе обуће који имају 
највећу шансу да заинтересују купце на сајму и саветовао их 
како да успешно представе своје производе потенцијалним 
страним партнерима.

Компаније које су изабране за учешће на сајму имају 
највећи извозни потенцијал, па је за очекивати да ће брзо 
пронаћи партнере који су заинтересовани да инвестирају у 
производњу у Србији, било под њиховим брендом, било под 
брендом неке од домаћих фирми: Боса, Ceco Line, Euroscarpa, 
Треф, Флорида, Антилоп и Стефи-Комерц. 

Нови Пазар: Традиција дужа од пола века
У Новом Пазару, у којем производња обуће има тради-

цију дужу од пола века, ради тридесетак произвођача, који 
запошљавају око 200 радника. На тржиште се годишње испо-
ручи око 50.000 пари обуће, што је у односу на време експан-
зије чак девет пута мање. Након формирања кластера, ново-
пазарским произвођачима обуће у великој мери је олакшан 
заједнички наступ, како на домаћем, тако и на иностраном 
тржишту.

Већи део производње се пласира у Црну Гору и БиХ, али 
се новопазарска обућа може наћи и на тржиштима у Русији, 
Холандији, Швајцарској и Канади. 

Производња обуће у овом делу Србије некада се вези-
вала за Фабрику обуће „Рас“, која се налазила у самом врху 
произвођача у некадашњој Југославији. Пропадање овог ги-
ганта обућарске индустрије, започето почетком деведесетих 
година, поклопило се са процватом те делатности у приват-
ном сектору. Нови Пазар је тада добио 240 великих и малих 
произвођача обуће, а окосницу производње чинили су про-
верени кадрови Фабрике обуће „Рас“. Када је почела експан-
зија обућарске производње, сировина је стизала из Италије, 
Турске, Малезије и Аргентине, а годишње се увозило више 

од 800.000 квадратних метара коже. Од пре десетак година, 
међутим, новопазарски обућари су се окренули домаћој, ква-
литетнијој сировини из Руме и Зрењанина.

Врање: Поново на тржишту
Врање се полако враћа на светску сцену са својом 

обућом. Некада је фабрика „Коштана“ запошљавала 4.000 
радника. Након пропасти фабрике многи вешти радници от-
ворили су своје мале фирме за производњу обуће. Данас неке 
од најпознатијих европских фирми из света обуће шију своје 
ципеле у Врању. С обзиром да се ради о малим произвођачи-
ма, они нису до сада могли да прихватају веће поруџбине и 
да добију најбољу цену за свој рад.

УСАИД је 2011. године помогао да се 12 малих произ-
вођача уједини у кластер под чувеним именом „Коштана“. 
Сада када раде заједно, ови произвођачи који су до скоро 
били конкуренти, могу да примају велике поруџбине од 
најпознатијих дизајнера обуће, као што су Луј Витон, Прада 
или Москино. Иако се ове компаније поносе радом за врхун-
ске дизајнере, за своју мајсторију добију само од четири до 
седам евра по пару обуће. Са друге стране, могу да зараде 
14 до 19 евра по пару обуће коју продају под својим именом 
купцима на Балкану, у Пољској, Русији или Немачкој.

Овај кластер, који дневно шије 4.100 пари обуће, очекује 
пораст продаје од 50 одсто у следећих три до пет година и 
планира да број запослених у том истом периоду повећа са 
1060 на 3000 радника. Кроз сарадњу са лесковачком Аген-
цијом за економски развој и Средњом стручном школом у 
Врању, чланице кластера се надају да ће обезбедити довољан 
број будућих обучених радника.

 	 	 	 В.П.

Ципеле из Србије на сајму у Немачкој

За презентовање обједињене понуде српских произвођача изграђен је павиљон „Обућа из 
Србије“, припремљене брошуре и други промотивни материјали, а у сарадњи са Немачком 

привредном комором организовани састанци са потенцијалним купцима

повратаК на светсКу сцену

Индустрија текстила,  
 одеће, коже и обуће

Индустрије текстила, одеће, коже и обуће представљају 
значајне производне гране у Србији, увозно зависне/извозно 
оријентисане, радно интензивне, са традицијом на европском 
и светском тржишту. Производња је организована у малим, 
средњим и великим предузећима. 

Споразум о слободној трговини текстилом са ЕУ је био једи-
ни билатерални споразум који је Србија имала са ЕУ и резултати 
постигнути у овој грани привреде су више него евидентни. Се-
дамдесет процената српског извоза текстила и обуће се обавља 
у земље ЕУ. Ступање на снагу Прелазног трговинског споразу-
ма са Европском заједницом, Споразума о слободној трговини 
са Турском, као и могућност примене дијагоналне кумулације 
порекла роба Турска, Србија, ЕУ, земље Цефте, предузетницима 
овог сектора обезбеђен је приступ тржишту од близу 800 мили-
она потрошача.
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Упркос чињеници да на универзитетима у Србији ди-
пломира више жена него мушкараца, статистика 
показује да су плате мушкараца 15 одсто више него 
плате жена на истим позицијама. Истовремено, сваку 

пету директорску позицију заузима жена, док је у управним 
одборима тек 14 одсто жена, што практично значи - свака 
седма фотеља. Са овако неславном статистиком Србија је до-
чекала и прославила Међународни дан жена - 8. март. Кон-
ференција „Жене и економија“ имала је за циљ да укаже на 
положај жена, помогне им да се економски оснаже, али и да 
слави њихове успехе.

„Дан жена одлична је прилика да скренемо пажњу на 
проблеме са којима се жене у Србији али и шире сусрећу. 
Већина проблема у вези са овом темом није локалног ка-
рактера, него су то теме које су актуелне у највећем делу 
Европе“, истакла је проф. др Невенка Михајловић, државна 
секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне 
политике, на отварању конференције „Жене и економија“, у 
организацији Управе за родну равноправност.

О важности запошљавања, али и пружања одгова-
рајућих социјалних услуга, говорила је Бранкица Јанковић, 
државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике: „Област запошљавања је свакако једна 
од најзначајнијих за оснаживање жена, а за запослене жене 
кључна је одговарајућа подршка у усклађивању породичног 
и професионалног живота. То се, поред осталог, остварује 
кроз изградњу ресурса за породице, нарочито породице са 
децом, адекватне услуге у заједници и, што је најзначајније, 
њихову доступност и расположивост“.

Министарка енергетике, развоја и заштите животне сре-
дине, проф. др Зорана Михајловић, нагласила је да држава и 
друштво морају да учине више да жене укључе у политички 
и економски живот земље.

„Жена у економији се увек сетимо пред 8. март. Како су 
третиране у политици, тако су третиране и у економији, тре-
бало би да их буде више и у једној и у другој области и да 

мислимо о њима током целе године, а не само за празнике“, 
поручила је Михајловићева.

Приликом свечаног отварања конференције, присутни-
ма су се обратили Кристер Асп, амбасадор Шведске у Србији 
и Мишел Сент-Лот, вршилац дужности сталног координатора 
УН и представник Уницефа у Републици Србији. Између оста-
лог, истакнуто је да су у знатно неповољнијој ситуацији жене 
које живе у руралним крајевима, самохране мајке, домаћи-
це, Ромкиње, избеглице, необразоване и жене без запослења, 
жене са инвалидитетом и жртве насиља, које су из двоструко 
или вишеструко дискриминисаних група и најчешће или не-
мају приходе или су ти приходи знатно испод просека. По-
следњих година јавља се израз „феминизација сиромаштва“, 
који јасно упућује на то да у периодима криза, несигурности 
или друштвених превирања, жене прве страдају, у економ-
ском смислу.

На делу је и „феминизација радне снаге“, будући да жене 
постају доминантна радна снага у појединим професијама, 
попут здравства или социјалног сектора, у којем ради око 
78% жена, те просвете, у којој ради око 70% жена. Ове об-
ласти друштва не важе за добро плаћене.

Жене много чешће од мушкараца напуштају посао ради 
бриге о породици (80% одсто), док међу особама које су неак-
тивне у тражењу посла због бриге о породици или неге ста-
ријих лица има чак 97% жена.

„Жене се суочавају са великим изазовима како би ускла-
диле пословне обавезе са приватним и породичним. Истра-
живања показују да проводе више времена на неплаћеним 
кућним пословима, попут кувања, пеглања или спремања 
куће, док мушкарци више времена проводе на плаћеном 
послу. У том смислу је потребно радити на обезбеђивању што 
бољих социјалних сервиса, попут дужег радног времена де-
чијих вртића или продуженог боравка у основним школама, 
као и на унапређивању сервиса за бригу о старим и немоћ-
ним лицима“, објаснила је државна секретарка Невенка Ми-
хајловић.

На конференцији су, као пример добре праксе, говориле 
и успешне предузетнице из наше земље, попут Миле Лит-
вињенко власнице компаније „Аура“, затим власница болни-
це „Бел медик“ др Јасмина Кнежевић, Марушка Топаловић, 
власница предузећа Студио „Марушка“ и многе друге.

„Све што желимо можемо да остваримо, уз доста одри-
цања. Када се креће у приватни бизнис, мора да се заборави 
на викенде и радно време, а при томе је врло важна и подрш-
ка породице“, навела је Марушка Топаловић, која је свој тале-
нат за сликање уновчила кроз текстилни приватни бизнис.

Конференција представља део активности имплемента-
ције Националног акционог плана за побољшање положаја 
жена и унапређивање родне равноправности у Републици 
Србији, који финансијски подржава Шведска. Осим економ-
ског оснаживања жена, пројектом су обухваћени и повећање 
броја жена у процесима доношења одлука, као и промена ме-
дијске слике о женама.

	 	 	 	 В.П.

Национална конференција „Жене и економија“

Жене много чешће од мушкараца 
напуштају посао ради бриге о породици 
(80% одсто). Међу особама које су неактивне 
у тражењу посла због бриге о породици или 
неге старијих лица има чак 97% жена

феминиЗација 
сиромаштва
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Национална алијанса за локални економски развој (НА-
ЛЕД) и Канцеларија за сарадњу са дијаспором и Србима у 
региону потписале су, почетком марта, Протокол о сарадњи 
на развијању и реализацији пројеката који ће активније 
укључити дијаспору у привредни развој Србије. Намера две 
стране јесте да повежу локалне самоуправе и партнере из 
Србије са потенцијалним инвеститорима из дијаспоре, као 
и да мотивишу младе на студијама широм света да стечено 
знање ставе у функцију локалног економског развоја у нашој 
земљи. Протокол су у просторијама Канцеларије за сарадњу 
са дијаспором потписали директорка те институције Славка 
Драшковић и председник Управног одбора НАЛЕД-а Владан 
Атанасијевић.

„Желимо да врло конкретним корацима допринесемо 
јачем укључивању дијаспоре у привредне токове у Србији. 
Канцеларија за сарадњу са дијаспором већ спроводи проје-
кат ‚Запослимо Србију‘. Радећи више од две деценије са дијас-
пором, веома ми је добро познато колико је дијаспора оријен-
тисана ка родном крају и локалним заједницама. Више од 90 
одсто инвестиција из дијаспоре иде у места из којих потичу, 
у којима живе њихови рођаци и пријатељи. Због тога је и наш 
пројекат оријентисан према градовима и општинама широм 
Србије. Морамо са дијаспором радити на томе да препозна 
потребу и дође у Србију у већем обиму. То су сада појединач-
ни случајеви. Друге дијаспоре улажу у матицу барем оноли-
ко колико дају у дознакама. Са српском дијаспором, која је 
једна од најдарежљивијих, то није случај. С обзиром да го-
дишње стигне 5,5 милијарди долара путем дознака, значи 
да би најмање толико могли и да инвестирају“, изјавила је 
Драшковићева.

Како је истакла, Протокол о сарадњи с НАЛЕД-ом је је-
дан од првих корака у остваривању тог циља. Драшковићева 
је нагласила да је неопходно успоставити поверење дијаспо-
ре према Србији и добар привредни амбијент за улагање.

„Верујемо да ћемо то постићи са нашим партнером НА-
ЛЕД-ом, с обзиром да су општине те које би требало да обез-
беде сигурност инвестиција. У оквиру пројекта ‚Запослимо 
Србију‘ већ смо имали једну инвестицију у општину Брус, 
која је почела са 50 радних места, а очекујемо да још толико 
буде отворено на пролеће. Већ ту смо могли видети да је за-
иста важно имати партнера који има искуство у привлачењу 
инвестиција и радити на томе да општине разумеју како мо-
рају да се понашају према инвеститору и да буду поуздан 
партнер дијаспори“, рекла је Драшковићева.

Председник Управног одбора НАЛЕД-а, Владан Атана-
сијевић, оценио је да су Канцеларија и Алијанса природни 
партнери и да успешно сарађују неколико година, посебно на 
пројекту „Упознај државу Србију“.

„Већ три године НАЛЕД реализује пројекат захваљујући 
којем је око 60 студената из дијаспоре боравило у Србији и 
посетило бројне општине и компаније. Циљ нам је да млади 
из дијаспоре упознају земљу, пожеле да се врате и препоруче 

оно што је добро у нашој земљи, како би дошле инвестиције“, 
рекао је Атанасијевић.

Када је реч о мотивисању привредника из дијаспоре да 
улажу у Србију, Атанасијевић је истакао да ће на том плану 
значајно помоћи други важан пројекат НАЛЕД-а - сертифи-
кацију општина са повољним пословним окружењем.

„Тренутно 30 општина поседује сертификат. Кроз са-
радњу са Канцеларијом за дијаспору желимо да промовише-
мо ове општине као места за повољно улагање. Оно што бис-
мо сви заједно желели јесте да новац који дијаспора шаље у 
виду дознака не оде у потрошњу, већ да наши пословни људи, 
који живе и граде каријере у свету, добију преко Канцела-
рије и НАЛЕД-а добар канал за улагање у сертификованим 
општинама“, нагласио је Атанасијевић.

Како је предвиђено Протоколом, заједничке активности 
Канцеларије за сарадњу са дијаспором и НАЛЕД-а на оства-
ривању зацртаних циљева биће усмерене на даљу реализа-
цију пројекта „Запослимо Србију“, који је покренула Канце-
ларија, са идејом да се повежу дијаспора и потенцијални 
инвеститори у иностранству са локалним самуоправама у 
Србији и тако покрену улагања у мала и средња предузећа.

Такође, заједничким снагама радиће се на реализацији 
НАЛЕД-овог пројекта „Упознај државу Србију“, који има за 
циљ да српским студентима са најбољих светских универзи-
тета омогући упознавање са радом локалних самоуправа и 
компанија, током тронедељне летње праксе, али и да их мо-
тивише да евентуалним повратком у Србију и својим знањем 
допринесу развоју средина из којих су потекли.

Канцеларија за сарадњу са дијаспором посредоваће 
у успостављању комуникације са дијаспором и помагати 
у проналажењу партнера из иностранства. С друге стране, 
НАЛЕД ће у сарадњи са привредом и општинама које посе-
дују сертификат о повољном пословном окружењу радити на 
проналажењу поузданих локалних партнера за реализацију 
улагања.

В.П.

Протокол о сарадњи - НАЛЕД и Канцеларија за сарадњу са дијаспором

Друге дијаспоре улажу у матицу барем онолико колико дају у дознакама. Са српском 
дијаспором, која је једна од најдарежљивијих, то није случај. С обзиром да годишње стигне 
5,5 милијарди долара путем дознака, значи да би најмање толико могли и да инвестирају
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Трендови показују да се у времену глобализације ком-
паративне предности држава не базирају само на 
технолошким иновацијама, већ и на неопипљивим 
ресурсима, као што су стил, бренд, дизајн, естетске и 

симболичке вредности. Нова епоха развоја економије којом 
доминирају знање, креативност, вештине и оригиналност 
није променила само привредну структуру, већ и концеп-
те развоја. Подручје креативности постало је центар нових 
интердисциплинарних истраживања којима се жели доћи 
до бољег разумевања ресурса, ефикасности, генерисања и 
стварања конкурентне креативне производње и потрошње, 
а креативне индустрије најприхваћенији облик концептуа-
лизације економског аутпута креативности и језгро које 
већину друштава уводи у свет економије засноване на знању. 
Економски развој данас долази од промене политика упра-
вљања креативним ресурсима и усвајања нових модела и 
пракси управљања креативним стваралаштвом.

Креативне индустрије се не уклапају у класични модел 
„предузетнички вођених индустријских предузећа са ус-
ловљеним потрошачима“, те ту и лежи њихова скромност у 
наступу и заједничком деловању, нарочито у Србији, где су 
оне настале и функционишу готово као инцидентна поја-
ва храбрости, ентузијазма, посвећености… После више од 
деценије аутономног развоја сваке од наведених области 
креативних индустрија у Србији, која директно доприноси 
економском развоју, али и немерљивом грађењу позитивног 
имиџа наше земље, било би лоше препустити их случају и 
стихији.

Велика шанса Србије
Како од сналажљивости, српског имена за креативност, 

стићи до развијених креативних индустрија као шансе за 
ново запошљавање и развој Србије, наметнуло се као кључно 
питање конференције коју су почетком марта организовали 
Егзит фестивал и Миксер. Манифестацију која је кроз бројне 
панеле, стручне анализе, трибине и дискусије имала намеру 
да укаже на значај креативних индустрија у Србији, током 
два дана посетило је преко 500 представника стручне јав-

ности, академски радници, новинари, студенти и заинтере-
совани грађани.

Иван Лалић, директор „Миксера“, истакао је да су до-
садашњи успеси креативног сектора у Србији последица 
индивидуалних напора, док нам је за следећу фазу развоја 
потребно удруживање и снажно јавно-приватно партнерство 
са државом.

„По подацима Уједињених нација и Међународног моне-
тарног фонда, креативне индустрије представљају једну од 
главних глобалних индустрија које доприносе светској еко-
номији са око пет хиљада милијарди евра годишње. Надам 
се да ће ова конференција помоћи да обједињавањем креа-
тивног сектора учини нашу земљу конкурентном на глобал-
ном креативном тржишту“, рекао је на отварању конфенције 
директор Егзит фестивала Душан Ковачевић.

Кори Удовички, директорка Центра за високе економске 
студије и доскорашњи асистент генералног секретара УН, ис-
такла је да је предузетништво основ сваке привреде и да су 
креативне индустрије велика шанса Србије. 

Миша Лукић, председник Управног одбора Публицис 
групе (Publicis Group), истакао је да Србија није имала оз-
биљну шансу у индустријско време, када се тражио искључи-
во ред, рад и дисциплина, али да сада долази наше време, тј. 
време нове креативне економије, у којој се цени креативност, 
тј. сналажљивост, коју смо као народ стекли током вишеве-
ковних кризних периода у нашој историји.

Мањи терет за државу
Првог дана конференције, врхунски предавачи из 

иностранства представили су успешне примере земаља у 
свету које су развиле сектор креативних индустрија, попут 
Велике Британије и САД. 

Фион Зарубица, стручњак за конзервације, управљање 
и излагање уметничких збирки и културног наслеђа, из САД, 
говорио је на тему „Уметност или забава“. Директор Центра за 
уметност „Чаптер“ (Chapter), у Кардифу у Велсу, Енди Игл (Andy 
Eagle), одржао је предавање на тему „Креативне индустрије 
у УК“. Игл тренутно ради као консултант „Бритиш каунсила“ 
(British Councila), како би им помогао да успоставе партнерства 
са локалним културним институцијама, да развију финан-
сијске и стратегије за успостављање партнерстава са разли-
читим секторима, као и да унапреде потенцијалне и постојеће 
заједничке пројекте са партнерима из Велике Британије. 

Данас постоје 32 креативне компаније са седиштем у 
„Чаптеру“, као и бројни самостални уметници који се у креа-
тивним индустријама баве свим облицима уметности. 

Конференција креативних индустрија

Како од сналажљивости, српског имена за креативност, стићи до развијених креативних 
индустрија као шансе за ново запошљавање и развој Србије, наметнуло се као кључно 
питање конференције коју су почетком марта организовали Егзит фестивал и Миксер
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„Када говоримо о креативним индустријама, веома је ва-
жно да нагласимо да су оне управо то - индустрије. То онда 
подразумева пословне прилике, БДП за земљу, порезе, обрт 
новца у економији и мањи терет за државу. Партнерства из-
међу јавног и приватног сектора и препознавање да су као 
и свакој индустрији потребна улагања, а не субвенције. Ако 
постоји улагање мора постојати и повраћај новца и ту умет-
ност предњачи. У Великој Британији свака фунта из јавних 
фондова враћа 4 фунте у ширу економију. Велс је изграђен 
на тешкој индустрији - угља и челика. Пре 30 година било 
је преко 100.000 запослених у рударству и 45.000 у челича-
нама. Сада је то 8.000 и 5.000, респективно. Верујте ми, ми 
немамо временске прилике за масовни туризам, нови лек за 
економски процват, па шта друго нам је преостало? Зашто не 
бисмо били креативни?!“, каже Игл и додаје да Београд за-
нимљивим и атрактивним за посетиоце чини култура града, 
његова разноликост, кухиња, ноћни живот, људи, позоришта 
и галерије. Другим речима, сама култура. 

„Дакле, ако су ово компоненте производа, онда у њих 
треба улагати и одржавати их активним, интересантним и 
савременим, како би привукле потенцијално тржиште, од-
носно посетиоце“, каже Игл.

Изазови за развој
Предавач, стручњак и консултант у области културне по-

литике Христина Микић, из Групе за креативну економију, го-
ворила је о развојним потенцијалима креативних индустрија 
у Србији, а Мартин Керн, из Делегације ЕУ у Србији, пред-
ставио је нови програм „Креативна Европа“ (2014-2020), за 
подршку развоју културе и креативних индустрија у Европи, 
за који је Европска комисија издвојила 1,8 милијарди евра.

О изазовима развоја српске привреде кроз креативну 
индустрију говорили су релевантни представници креа-
тивних индустрија Србије, који су се први пут окупили на 
једном месту: оснивач и директор Егзит фестивала Душан 
Ковачевић, председник борда директора РТВ Б92 Веран Ма-
тић, оснивач и директор „Миксера“ Иван Лалић, извршна ди-
ректорка Српске филмске асоцијације Ана Илић, директорка 
креативне маркетиншке агенције „МекКен Ериксон“ (McCann 
Erickson) у Београду Оливера Перковић, директор модног 
студија „Клик“ Ненад Радујевић, а у области ИТ директор 
„Ејпикс интертејмента“ (Eipix Entertaiment) Мирко Топалски.

Другог конференцијског дана, у суботу, 1. марта, у 
Миксер хаусу, кроз панел дискусије у две сесије, представље-
ни су изазови за развој креативних индустрија. О образовању 
и инфраструктури, као основи за развој сектора креативних 
индустрија, говорили су деканка Факултета за економију, 
финансије и администрацију Ана Трбовић, новинар, пред-
ставник борда директора Б92 Веран Матић и председник УО 
и сувласник компаније Публицис група Србија (Publicis Group 
Serbia) и оснивач „Лео Барнета“ (Leo Burnett) Миша Лукић.

О потребама актера креативних индустрија у Србији на 
другој панел дискусији говорили су директор Нишвил фести-
вала Иван Благојевић, балерина и директор Београдског фес-
тивала игре Аја Јунг и директор Вајб нетворка (Vibe Network) 
Дејан Рестак.

Извештаји Европске комисије - Семафор иновација у ЕУ 
за 2014. и Регионални семафор иновација за 2014., сврстали 
су Србију, као и у претходном периоду, у групу умерених 
иноватора. Међутим, Србија бележи снажан раст на плану 
иновација од 5,5% годишње у просеку. У извештају су као ве-
ома добре оцењене перформансе Србије у образовању мла-
дих и код запослености у делатностима базираним на знању. 
У групи умерених иноватора су Хрватска, Чешка, Грчка, 
Мађарска, Италија, Литванија, Малта, Пољска, Португалија, 
Словачка и Шпанија. Перформансе тих земаља у иновација-
ма су испод просека ЕУ.

	 	 	 	 А.Б.

Креативна индустрија доноси  
 50 милијарди годишње

Креативна индустрија Србије доприноси бруто друштвеном 
производу са око 2,5 одсто, што је око 50 милијарди динара или 
око 440 милиона евра, а то би могло и да се повећа смањивањем 
пиратерије и сиве економије, али и усвајањем подзаконских 
прописа. Удео креативних индустрија - издаваштва, архитекту-
ре, књижарства, графичке, агенција за тржишно комуницирање 
и оглашавање, филмске и музичке индустрије, дизајна у БДП 
националне привреде је око 2,5 одсто. Просечна годишња стопа 
раста бруто додате вредности од 2001. до 2008. била је 8,9 одсто 
или два процента изнад просека привреде.

У Привредној комори Србије (ПКС) кажу да су највише рад-
них места отвориле архитектура, рекламна, музичка, филм-
ска и индустрија видео-игара и мултимедијалних дигиталних 
садржаја. У филмској индустрији највеће просечне годишње 
стопе раста запослености бележи кинематографска продук-
ција, а највећи потенцијал за нова радна места имају рекламна 
и индустрија видео-игара и мултимедијалних садржаја. Мирко 
Прља, секретар Удружења за креативну индустрију ПКС, каже 
да креативне индустрије могу да повећају допринос економији. 
У просеку свако треће радно место у овим индустријским грана-
ма ствара једно радно место у другим, пратећим делатностима.

Семафор иновација
Јаз на пољу иновација између Европске уније с једне и САД 

и Јапана с друге стране све је мањи, али су разлике међу члани-
цама ЕУ још велике и веома споро се смањују. По перформан-
сама у иновацијама у ЕУ предњачи Шведска, а следе је Данска, 
Немачка и Финска, што су и четири земље које највише улажу у 
истраживања и иновације. Према најновијим истраживањима, 
позиције у области иновација поправиле су Португалија, Ес-
тонија и Летонија. Према перформансама на плану иновација, 
чланице су сврстане у четири групе - лидере, следбенике, уме-
рене и скромне иноваторе, зависно где су у односу на просек ЕУ. 
Укупном напретку по иновацијама на нивоу Уније допринели 
су отварање и атрактивност система истраживања у ЕУ, као и 
сарадња бизниса у иновацијама и комерцијализација знања 
мерена приходима од лиценци у иностранству. Гледано на ре-
гионалном нивоу, разлике у иновацијама у ЕУ још су велике и 
у готово петини региона Уније бележи се погоршање перфор-
манси, показали су нови извештаји Европске комисије - Сема-
фор иновација у ЕУ за 2014. и Регионални семафор иновација 
за 2014. Иновације широм Европе остају приоритет ако ЕУ жели 
да оствари циљ да до 2020. године најмање 20% бруто домаћег 
производа (БДП) Уније доноси прерађивачка индустрија. Већа 
улагања од стране бизниса, јача тражња иновативних решења и 
мање препрека за комерцијализацију иновација, кључни су за 
економски раст. Потребно нам је више иновативних компанија 
и према расту (привреде) оријентисан оквир како би успешно 
изнели иновације на тржиште. На глобалном нивоу јачи по 
иновацијама од ЕУ су Јужна Кореја, САД и Јапан. Међутим, јаз 
између ЕУ с једне и САД и Јапана с друге стране смањен је за 
половину последњих година, док је јаз између ЕУ и Јужне Кореје 
повећан. Перформансе ЕУ на пољу иновација боље су него Аус-
тралије, Канаде и земаља БРИКС (Бразил, Русија, Индија, Кина и 
Јужна Африка). Та предност је стабилна и чак се повећава, осим 
у случају Кине која брзо напредује.
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Април је крајњи рок за већину стипендија које стране 
владе нуде нашим студентима, па би сви који желе 
да усаврше језик или учествују у неком од научних 
пројеката требало да пожуре са пријавама. Стипен-

дије за 2014/2015. школску годину су Министарству просвете 
понудиле владе Немачке, Грчке, Велике Британије, Пољске, 
Словачке, али и Египта, Азербејџана и Јапана, пише лист „24 
сата“.

Баварска
Баварски високошколски центар за средњу, источну и 

југоисточну Европу – BAYHOST, нуди летње курсеве немач-
ког језика за студенте и младе научнике који имају основно 
познавање немачког језика, најмање ниво А2. Стипендија 
покрива трошкове часова, смештај и исхрану, а рок за дос-
тављање пријава поштом на адресу Баварског високошкол-
ског центра је 1. април 2014. године. Више информација на 
сајту http://www.uni-r.de.

Минхен
Висока школа за примењене језике у Минхену стипен-

дира основне студије у областима интеркултуралне комуни-
кације, привреде и превођења. Школа нуди бечелор седмо-
семестралне и мастер тросеместралне студије, засноване на 
практичном стицању знања. Висока школа нуди и курсеве 
немачког језика. Заинтересовани студенти могу се пријави-
ти путем мејла: studeinberatung@sdi-muenchen.de, а детаљне 
информације доступне су на сајту: www.sdi-muenchen.de/
hochschule.

Словачка
Влада Републике Словачке још од 2005. додељује сти-

пендије и грантове студентима, докторандима, универзи-
тетским професорима, истраживачима и уметницима. Про-
грам је намењен држављанима Европске уније и државама 
које учествују у програму Болоњског процеса ван ЕУ. Рок за 
пријаве је 30. април, а све детаљније информације доступне 
су на сајту: www.stipendia.sk.

Бриж
Европски колеџ у Брижу нуди постдипломске студије 

у Пољској за наредну школску годину. Студије се одвијају у 
кампу Европског колеџа у Натолину, а стипендије је обезбе-
дила регионална влада Фландрије. Детаљне информације о 
роковима и начину пријаве нађите на сајту www.coleurope.eu, 
или се јавите директно, на мејл: natolin.info.pl@coleurope.eu.

Египат
Египат такође нуди стипендије за држављане Србије за 

академску 2014/2015. годину, и то: 7 стипендија на Инсти-
туту Ел Азхар Ел Шариф (за шта је услов да кандидат мора 
бити муслиман), 2 стипендије за више образовање и 1 сти-
пендију за учење арапског језика. Више информација потра-
жите на сајту Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: www.mpn.gov.rs.

Грчка
Министарство за образовање и верска питања Републи-

ке Грчке стипендира постдипломске студије или истражи-
вачки рад и похађање летњег курса грчког језика и циви-
лизације. Заинтересовани до 25. априла могу да се пријаве 
за постдипломске студије, у трајању од најмање 5, а најдуже 
10 месеци по кандидату. Више информација на сајту www.
minedu.gov.gr.

Велика Британија
Пријава за 10 стипендија Британске фондације за школ-

ску 2014/15. годину завршена је 15. марта 2014. године. 
Трајање стипендије је од 1 до 3 месеца по кандидату, а биће 
разматране само кандидатуре достављене посредством Ми-
нистарства просвете, Министарства спољних послова и Ам-
басаде Републике Србије у Лондону. Детаљније информације 
на сајту www.britishscholarshiptrust.org.

Јапан
Јапанска фондација Матсуме стипендира усавршавање 

и научноистраживачки рад у Јапану, у календарској 2015. 
години, за постдокторанде. Области за које можете да кон-
куришете су: природне науке, инжењерство и медицина, а 
дужина трајања је од 3 до 6 месеци, између априла 2015. и 
марта 2016. године. Крајњи рок за пријаву документације је 
31. август 2014, а детаљне информације можете да добијете 
на сајту фондације: http://www.mars.dti.ne.jp/mif.

Азербејџан
Азербејџан нуди 2 стипендије држављанима Србије, на 

Хазар универзитету у Бакуу, за програм магистарских или 
докторских студија на енглеском. Годишња школарина је 
5.000 евра, а стипендисти се примају без накнаде школари-
не, а сами сносе трошкове пута и стана. Више на сајту: www.
khazar.org.

Мондо

Стране владе нуде стипендије студентима

поЖурите са пријавама
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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

250

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

јагодиНа

ГрадсКа управа За опште 
и ЗаједниЧКе послове
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Портир
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на 

одређено време од 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: КВ радник - III степен стручне спреме, машинбравар, угоститељ, 
инсталатер и 6 месеци радног стажа.

Курир
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на 

одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.

Послови обезбеђења и противпожарне заштите 
зграде Скупштине града

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на 
одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, гимназија, 
електротехничка (енергетска и за расхладне уређаје), грађевинска, еко-
номско - трговинска, пољопривредна, саобраћајна, техничка школа, 6 
месеци радног стажа, положен државни стручни испит и испит противпо-
жарне заштите.

Руководилац послова обезбеђења и 
противпожарне заштите

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на 
одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: виша школска спрема - VI степен стручне спреме, спортска ака-
демија, виша економска или виша пословна школа, 1 година радног стажа, 
положен државни стручни испит и испит за противпожарну заштиту.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је државља-
нин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу, да поседује општу здрав-
ствену способност. Пријава на оглас са доказима о испуњавању услова под-
носи се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Нови са д

влада ап војводине 
слуЖба За управљање  

људсКим ресурсима
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-589

Самостални стручни сарадник II за изградњу
на одређено време - једна година, за рад у Покрајинском 

секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине

УСЛОВИ: високо образовање у области техничко-технолошких наука (архи-
тектура и грађевинско инжењерство) стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије), односно на основним архитектонским, грађевинским студијама у 
трајању од најмање четири године, најмање пет година радног стажа у 
струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за 
рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца.

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

Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доно-
си покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине.

Рок за подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 20. марта 2014. године, 
а истиче 27. марта 2014. године.

Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Љиљана Влашка-
лић, самостални стручни сарадник I за студијско - аналитичке послове, број 
телефона: 021/4874-589.

Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну 
адресу становања и контакт телефон; уверење о држављанству - не ста-
рије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о некажња-
вању издато од стране МУП-а - не старије од шест месеци; доказ о одго-
варајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); 
потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или 
оверена фотокопија; уверење о положеном државном стручном испиту за 
рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечен радни стаж); фотокопија радне књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.

Самостални стручни сарадник II за урбанизам
на одређено време - једна година, за рад у Покрајинском 

секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине

УСЛОВИ: високо образовање у области техничко-технолошких наука (архи-
тектура и грађевинско инжењерство), ИМТ студија (просторни планер) сте-
чено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије), односно на основним архитектонским, 
грађевинским или природно-математичким (просторно планирање) сту-
дијама у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног 
стажа у струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспособље-
ности за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца.

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

Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доно-
си покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине.

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

администрација и управа
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Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

Рок за подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 20. марта 2014. године, 
а истиче 27. марта 2014. године.

Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Љиљана Влашкалић, 
самостални стручни сарадник I за студијско-аналитичке послове, број теле-
фона: 021/4874-589.

Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну 
адресу становања и контакт телефон; уверење о држављанству - не ста-
рије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о некажња-
вању издато од стране МУП-а - не старије од шест месеци; доказ о одго-
варајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); 
потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или 
оверена фотокопија; уверење о положеном државном стручном испиту за 
рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечен радни стаж); фотокопија радне књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.

поништење оГласа 
влада ап војводине 

слуЖба За управљање 
људсКим ресурсима

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Оглас објављен 11. децембра 2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радна места: виши сарадник за рачуно-
водствену контролу - један извршилац; виши стручни сарадник 
за информациони систем - програмер - један извршилац; виши 
стручни сарадник за књиговодство - један извршилац. Наведени 
огласи се поништавају из разлога што Покрајински секретаријат 
за финансије није добио сагласност за настављање поступака у 
складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 108/13) и Уредбом о поступ-
ку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени 
гласник РС“, бр. 113/13 и 21/14).

паНчево

Град панЧево - ГрадсКа управа
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за економско-финансијске, 
аналитичке послове и послове праћења и 

контроле поступака јавних набавки
на одређено време ради замене привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама првог степена 
у области економских наука, 1 година радног искуства, положен стручни 
испит за рад у државним органима, сертификат за службеника за јавне 
набавке и познавање рада на рачунару.

Радно место за обраду финансијске 
документације и књиговођа основних 

средстава
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама првог степена, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 
година радног искуства и положен стручни испит за рад у државним орга-
нима.

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

коришћења средстава буџета
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама првог степена 
у области економских наука, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године економског смера, 1 година радног искуства и поло-
жен стручни испит за рад у државним органима.

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

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци 
радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за административно - техничке 
послове Скупштине и радних тела Скупштине

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци 
радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за послове умножавања 
материјала

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Посебни услови: ПКВ радник - II степен, 6 месеци радног иску-
ства.

Помоћни радник
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: основна школа, 6 месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену спо-
собност, 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 Градској управи. Пријаве на оглас за заснивање рад-
ног односа на одређено време са доказима о испуњавању услова у погледу 
општих и посебних услова из огласа, осим доказа о општој здравственој 
способности, положеном стручном испиту за рад у државним органима и 
сертификата за службеника за јавне набавке, подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова огласа могу се предати лично у Градском услужном центру или 
поштом, на горенаведену адресу.

центар За социјални рад „Ковин“
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 8

тел. 013/744-363, 744-892
факс: 013/742-985

e-mail: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин Републике Србије 
који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални рад-
ник и најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс и 
биографију приложити у оригиналу или у овереној фотокопији: уверење о 
држављанству, уверење суда да кандидат није под истрагом и да се против 
њега не води поступак, диплому о стеченој стручној спреми, потврду о рад-
ном стажу у струци и програм рада за мандатни период. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребним 
доказима подносе се на горенаведену адресу.

администрација и управа
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пож аревац

општинсКа управа
12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Приправник
за рад у Општинској управи Општине Петровац на Млави

УСЛОВИ: виша стручна спрема. Уз пријаву на оглас доставити: доказ да 
је лице држављанин Републике Србије - уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све странице), да 
има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), уверење 
о општој здравстеној способности (лекарско уверење), уверење да се не 
води истрага, нити се спроводе истражне радње, нити се води кривич-
ни поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно 
окончан, уверење да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве на оглас са потребном документацијом слати 
на горенаведену адресу.

сремск а митровица

општина рума 
општинсКа управа
22400 Рума, Орловићева 5

тел. 022/433-910

Достављач месне канцеларије Никинци
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Достављач месне канцеларије Путинци
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Достављач - курир Рума
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат поред наведених посебних услова мора испуњавати и 
опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним 
органима, односно да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, као и да поседује општу здравствену способност. У пријави 
на оглас кандидат је дужан да приложи следећу документацију: кратку 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, доказ о завршеном степену стручне спреме, уверење 
о некажњавању (издаје орган унутрашњих послова), очитану личну карту 
или оверену копију личне карте, уверење о општој здравственој способ-
ности (издаје здравствена установа). Сва документа неопходно је прило-
жити у оригиналу или у овереној копији, док датум издавања уверења о 
држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању не сме бити 
старији од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа подносе се поштом, 
на адресу Општинске управе Општине Рума, са назнаком: „За оглас“ или 
лично предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. За све информације у 
вези са огласом контактирати персоналну службу Општинске управе, на 
број телефона: 022/433-910.

вршац

центар За социјални рад „8. мај“
26340 Бела Црква, Дејана Бранкова 5

тел. 013/851-165

Водитељ случаја - педагог

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште и посебне услове. Општи усло-
ви: да је држављанин РС, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривична дела и да се против њега не води истрага. Посебни 
услови предвиђени су Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Центра за социјални рад: висока стручна спрема, са стеченим 
звањем дипл. педагог, дипл. специјални педагог, 1 година радног иску-
ства у струци. Уз пријаву на оглас доставити: кратку биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и фотокопију личне 
карте, уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела и да се против 
њега не води истрага, односно да није подигнута оптужница, диплому или 
уверење о стеченом звању, потврду о радном искуству. Лекарско уверење 
којим се доказује општа здравствена способност доставља кандидат који 
буде изабран по огласу, пре потписивања уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном 
документацијом којом се доказује испуњеност општих и посебних услова из 
огласа (оригинали или оверене фотокопије) слати на горенаведену адресу.

Зајечар

ГрадсКо веЋе Града ЗајеЧара
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Начелник Градске управе Града Зајечара

УСЛОВИ: завршен правни факултет; положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе; најмање 5 година радног искуства у струци. Начел-
ник Градске управе Града Зајечара поставља се на 5 година. Пријаве слати 
на наведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или доставити лично. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

 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 сменама. Конкурс је отворен 
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе-
наведени број телефона. Лице за контакт: Душица Грбић.

„мит“ доо
11000 Београд

Сремчица, Чукарица, Дворжакова 37
тел. 011/2526-876, 063/804-12-12

Књиговођа
2 извршиоца

УСЛОВИ: пробни рад 3 месеца, књиговођа, смер рачуноводство. Посебна 
знања и вештине: контиста - билансиста, израда завршних рачуна.

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

администрација и управа / трговина и услуге
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етно ресторан „јовање“
11070 Нови Београд, Сурчинска 35

тел. 011/226-06-33

Кувар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно 
искуство 12 месеци, санитарна књижица.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV или I степен стручне спреме у било ком занимању или основна 
школа, санитарна књижица.

ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања.

„DIV PROTECT TEAM“ Dоо
11090 Београд - Раковица, Миљаковачке стазе 59Н

тел. 061/140-62-80

Послови обезбеђења
за рад у Суботици, на одређено време од 6 месеци

10 извршилаца

УСЛОВ: III или IV степен стручне спреме у било ком занимању, да кандидат 
није осуђиван и да се не налази под истрагом, рад у сменама, ноћни рад. 
Јавити се на број телефона: 061/140-62-80.

„шумер“ доо адашевци
22244 Адашевци, Бранка Радичевића 4

тел. 022/2150-107
е-mail: info@sumer.rs

www.sumer.si

Агент продаје
Место рада: Адашевци или Београд или по договору

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, најмање 1 година на истим 
или сличним пословима. Изражене презентацијске и преговарачке спо-
собности; искуство у директној продаји у истој или сличној делатности, 
као и остварени резултати у продаји; организацијске вештине; професио-
налност; комуникативност; висока мотивисаност; знање енглеског или 
немачког или руског језика; знање рада на рачунару; склоност ка путо-
вањима; могућност самосталног и тимског рада; предност: знање енглес-
ког или немачког или руског језика. Одговорности: проналажење нових 
купаца путем интернета, мејла, телефонских разговора и након тога посе-
те купаца; примање наруџбина; решавање проблема и приговора купца; 
пружање информација купцима; одржавање контакта са клијентом; угова-
рање нових послова; административни послови; проучавање литературе 
о производима; праћење тржишта; усмереност на циљеве; уверљивост; 
способност ефикасног решавања проблема; познавање локалног тржишта. 
Рок за подношење пријаве је 60 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве се шаљу на е-mail: info@sumer.rs. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

фриЗерсКо-КоЗметиЧКи салон 
„TEA-MS“

21000 Нови Сад, Цанкарева 1
е-mail: mateja.tеа.ms@gmail.com

Фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању или завр-
шен курс за фризера, радно искуство 12 месеци, пробни рад 1 месец.

„GORENJE HOME“ Dоо
19000 Зајечар, Неготински пут бб

тел. 019/3195-033

Стручни сарадник за кадровске послове, 
кадровски референт

на одређено време

УСЛОВИ: стручни профил: виша или висока стручна спрема - са подручја 
права, организације, кадрова, економије; искуства на раду у кадровској 
служби (запошљавање и праћење радника, кадровска евиденција, развој 
кадрова...); праћење актуелног законодавства о раду; познавање рачунар-
ских програма (МS Оffice - Wоrd, Еxcel, Интернет, МS Оutlook, SAP); знање 
енглеског језика; возачки испит „Б“ категорије; личне особине: смисао за 
рад са људима и тимски рад, срдачност; истрајност и тачност; организа-
ционе и комуникационе вештине; способност преноса знања на сараднике 
и у пракси; посао пре свега обухвата: припрема позива за посао и избор 
кадрова; припрема уговора о раду; брига за кадровску евиденцију; помоћ 
и саветовање са руководиоцем; брига за систем развоја кадрова (годишњи 
разговори, оцена радне успешности, обука и образовање...). Са жељом да 
постигнемо амбициозно задане циљеве, позивамо на сарадњу самоини-
цијативне, креативне, флексибилне, савесне и поуздане сараднике који су 
високо мотивисани за преузимање радних обавеза. Конкурс је намењен 
како лицима која траже посао, тако и већ запосленим лицима. Са изабра-
ним кандидатима засноваћемо радни однос на одређено време, са каснијом 
могућношћу запослења на неодређено време. Уколико вам се наша понуда 
чини занимљивом и ако желите да се придружите Горење Групи, позивамо 
вас да нам пошаљете молбу најкасније до 12.04.2014. године, на e-mail: 
milena.vukasinovic@gorenje.com или на адресу: Gorenje Home doo, Служба 
за кадровске и опште послове, Неготински пут бб, 19000 Зајечар. У молби, 
осим кратке биографије, укратко опишите ваша радна искуства и знања 
која су нарочито важна за рад у Горењу. Напишите такође, шта очекујете 
од запослења у предузећу Gorenje Home doo Зајечар. Пријави приложите 
доказе о образовању.

„ROYаL CROWN“ Dоо
24000 Суботица, Сомборски пут 75

Рецепционер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручности, туристичког, економског или 
друштвеног смера, енглески језик - виши ниво, основи рада на рачунару, 
пожељно: мађарски језик - средњи ниво, рад у сменама. Сва заинтересова-
на лица могу да се јаве сваког дана, у времену од 08,00 до 15,00 часова, на 
адресу: Сомборски пут 75. Понети радну биографију (CV). Лице за контакт: 
Марија Бошковић. Рок за пријављивање је до 31.03.2014. године.

цов „цаКиЋ“
18400 Прокупље, Краљевића Марка 39

тел. 027/324-333, 063/251-225

Испитивач и инструктор „Б“ категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, инструктор са положеном лиценцом за 
инструктора и испитивача или до испуњења услова за полагање за лицен-
цу; возачка дозвола „Б“ категорије; потребно је радно искуство, старост: до 
50 година; обезбеђен превоз, смештај и исхрана, рад је у сменама. Плата 
у појединачној норми: по испуњеној норми 50.000 динара месечно. Канди-
дати се директно јављају на горенаведене бројеве телефона. Конкурс је 
отворен до попуне радних места.

доо „неКа давна времена“
21000 Нови Сад, Архимандрита Јована Рајића 9

е-mail: milutinmilutin@yаhoo.com

Кувар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно 
искуство 12 месеци, знање рада на рачунару, искуство у раду у кухињи, 
предвиђен је пробни рад. Рок за пријављивање је до 24.03.2014. године.

Национална служба 
за запошљавање

трговина и услуге
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КоЗметиЧКи салон „естетиК центар вива“
11070 Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 10Л/вп 30
тел. 065/254-41-87

Козметичар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, козметичар, физиотерапеут, позна-
вање рада на рачунару (Windows, МS Оffice).

„омориКа плус“ доо
25221 Кљајићево, Раде Кончара 37

тел. 025/852-080

Пекар
на одређено време

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме, производња хлеба и пецива, рад-
но искуство 12 месеци. Рок за пријаву је до попуне радног места.

„ЧиКош штампа“ доо
24000 Суботица, Бокељска 54

тел. 024/547-150
e-mail: strucnasluzba.cikos@gmail.com

Технолог у штампарији
на одређено време од 3 месеца

Опис посла: усклађивање рада између различитих сектора у штампарији 
(комерцијала, графичка припрема и производња), расподела и контрола 
радних налога у графичкој припреми и производњи, праћење извршавања 
радних задатака и вођење рачуна о поштовању рокова испоруке, предлог 
изгледа нових графичких производа, предлагање решења проблема у про-
изводњи, набавци и продаји.

УСЛОВИ: VII или VI степен, висока или виша стручна спрема - графичке 
струке, минимум 2 године радног искуства на истим или сличним послови-
ма, познавање графичке технологије, развијене техничке и организаторске 
способности, брзина уочавања појединости (облика, односа међу површи-
нама), пожељно познавање мађарског језика. Уколико желите да будете 
део нашег тима, можете послати CV на e-mail: strucnasluzba.cikos@gmail.
com или се јавити лично на горенаведену адресу. Детаљније информа-
ције могу се добити на број телефона: 024/546-150. Лице за контакт: Бојан 
Ђукић. Рок за пријаву je до 25.03.2014. године.

 Грађевинарство и индустрија

доо „балаш“
Купузиште, Кладово, Дунавска 55

тел. 063/416-928, 019/85-900

Руковалац радних машина
на одређено време

6 извршилаца
Место рада: Купузиште

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спреме, радно искуство минимум 12 
месеци, обезбеђен смештај и исхрана. Конкурс је отворен до попуне радних 
места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве 
телефона. Лице за контакт: Мирослав Балашевић.

доо „балаш“
Купузиште, Кладово, Дунавска 55

тел. 063/416-928, 019/85-900

Грађевински техничар
на одређено време

Место рада: Купузиште

УСЛОВИ: грађевински техничар - IV степен стручне спреме, радно искуство 
минимум 12 месеци, обезбеђен смештај и исхрана. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горена-
ведене бројеве телефона. Лице за контакт: Мирослав Балашевић.

„фадап“ ад
22408 Врдник, Индустријска зона бб

тел. 022/466-014

Машински инжењер
за обављање послова на изради технологија, техничке 

документације и програма за ЦНЦ машине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен машински факултет или виша машинска школа, позна-
вање програмских система: АutoCAD, ProЕngineer, CATIA и слично, без 
обзира на радно искуство. CV и молбу за пријем достављати искључиво на 
е-mail: fadap@open.telekom.rs. Контакт особа: Небојша Веселиновић.

Машински техничар
за обављање послова на руковању ЦНЦ машинама

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња машинска школа, познавање основа програм-
ских система: АutoCAD, ProЕngineer, CATIA и слично, без обзира на радно 
искуство. CV и молбу за пријем достављати искључиво на е-mail: fadap@
open.telekom.rs. Контакт особа: Небојша Веселиновић.

„Гоша“  
фабриКа шинсКих воЗила

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 70
тел. 064/8392-008

Програмер за ЦНЦ машине
на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, машинске или електро струке, 
радно искуство у изради технологије најмање 2 године, познавање рада на 
рачунару и знање страног језика (енглески или немачки).

бане мпи
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

Ливац на машини под притиском
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, ливац на машини под притис-
ком. CV слати на адресу: Стапарски пут бб, Сомбор. Рок за пријаву је до 
попуне радних места.

ливница „топола“ ад - у реструКтурирању
34310 Топола, Пилота Зорана Томића 23

тел. 034/6170-172
e-mail: оffice@livnicatopola.rs

Радник за послове финансијске оперативе
на одређено време

УСЛОВИ: универзитетско образовање - VII степен стручне спреме, дипло-
мирани економиста, познавање рада на рачунару. Заинтересовани кан-
дидати могу послати CV поштом на горенаведену адресу или на e-mail: 
оffice@livnicatopola.rs. Рок за подношење CV-а је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Биће 
контактирани само кандидати који испуњавају услове огласа.

поновљен оГлас 
дп „раваница“

35230 Ћуприја, Боривоја Велимановића бб

Оглас објављен 19.02.2014. године у публикацији „Послови“, 
обнавља се у целости и мења се у делу који се односи на број дана 
важења огласа, тако што уместо: 8 дана, треба да стоји: 15 дана.

трговина и услуге / грађевинарство и индустрија
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поништење оГласа 
ад фабриКа „седишта“ 

у реструКтурирању
31330 Прибој, Владимира Бандовића

тел. 033/2445-228

Оглас објављен 05.03.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: директор.

 Mедицина
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 поседо-
вање лиценце, познавање рада на рачунару, познавање енглеског јези-
ка, радно искуство на наведеним пословима минимум 2 године. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Лице за контакт: Илија Вуковљак.

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 образовања или 
дипломирани дефектолог - тифлолог - VII/1 степен образовања, без обзи-
ра на радно искуство; обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене 
бројеве телефона. Лице за контакт: Драгана Живковић.

институт За реуматолоГију
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене, до повратка са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија - виша медицин-
ска школа, положен стручни испит за више медицинске сестре, најмање 
две године радног искуства у струци. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној високој 
здравственој школи струковних студија - вишој медицинској школи, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту за више медицинске сестре 
- техничаре, фотокопију радне књижице, фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар за послове 
здравствене неге хоспитализованих болесника

на одређено време ради замене привремено одсутне 
запослене, до повратка са породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

Медицинска сестра - техничар за послове 
здравствене неге хоспитализованих болесника

на одређено време ради замене привремено одсутне 
запослене, до повратка са одсуства ради посебне неге детета

УСЛОВИ: медицинска школа - општи смер, положен стручни испит за меди-
цинску сестру - техничара, најмање две године радног искуства у стру-
ци. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, 
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за медицинску сестру - техничара, фотокопију 
радне књижице, фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, 
фотокопију личне карте.

Лабораторијски техничар
на одређено време ради замене привремено одсутног 

запосленог, због привремене спречености за рад

УСЛОВИ: медицинска школа, смер лабораторијски техничар, положен 
стручни испит за лабораторијског техничара, најмање две године радног 
искуства у струци. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком 
биографијом, фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара, 
фотокопију радне књижице, фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних, фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима подносе се на наведену адресу Института, 
са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узимане у разматрање.

дом Здравља лајКовац
14224 Лајковац, Светог Саве бб

тел. 014/3431-237

Медицинска сестра
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће услове: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа општег смера, положен стручни испит, са најмање 6 месеци 
радног искуства, положен возачки испит „Б“ категорије. Уз пријаву подне-
ти, у оригиналу или у овереној копији: уверење о завршеној школи, радну 
књижицу или потврду о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ да се не води кривични поступак и да 
кандидат није осуђиван. Пријаве доставити на адресу: Дом здравља Лајко-
вац, Служба за правно-економске послове, 14224 Лајковац, Светог Саве бб.

Здравствени центар уЖице
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255

Доктор медицине
за рад у ОЈ Дом здравља Пожега, на одређено време на 

замени радника на дужем одсуству

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

Дипломирани социјални радник
за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено време на 

замени радника на дужем одсуству

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет одговарајућег сме-
ра, положен стручни испит.

Дипломирани дефектолог - логопед
за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено време на 

замени радника на дужем одсуству

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен дефектолошки факултет 
одговарајућег смера, положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар
за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено време на 

замени радника на дужем одсуству

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

Лабораторијски техничар
за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено време на 

замени радника на дужем одсуству

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

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно назначеним рад-
ним местом на које се конкурише, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем факултету или школи, оверену фотокопију потврде 
о положеном стручном испиту и краћу биографију. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горенаведену адресу. Одлуку о пријему донеће 
директор Здравственог центра, у року од 30 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

грађевинарство и индустрија / Медицина
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дом Здравља бела паланКа
18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Дипломирани фармацеут
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

и одсуства ради неге детета до годину дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора 
испуњавати и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен фармацеутски факултет, положен стручни испит и познавање рада 
на рачунару. Уз пријаву на оглас приложити: диплому о стручној спреми и 
уверење о положеном стручном испиту, у оригиналу или у овереним фото-
копијама. Рок за подношење пријава на оглас са краћом биографијом је 
осам дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

апотеКа „антиЋ“
18300 Пирот, Лава Толстоја 1б

тел. 060/338-38-38
е-mail: аpotekaantic@yаhoo.com

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (VII/1 степен), без обзира на радно 
искуство. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кан-
дидати могу радне биографије да доставе мејлом или да се јаве на горена-
ведени број телефона. Особа за контакт: Ана-Марија Антић.

КлиниКа За неуролоГију и психијатрију 
За децу и омладину
11000 Београд, Др Суботића 6а

Доктор медицине специјалиста дечје 
и адолесцентне психијатрије или 

доктор медицине који ће се упутити на 
специјализацију из дечје и адолесцентне 

психијатрије
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове: да поседује висо-
ку стручну спрему - медицински факултет; да је положио стручни испит за 
звање доктора медицине; да је положио специјалистички испит за звање 
лекара специјалисте дечје психијатрије. Услови за доктора медицине који 
ће се упутити на специјализацију из дечје и адолесцентне психијатрије: 
да поседује високу стручну спрему - медицински факултет; да је положио 
стручни испит за звање доктора медицине. Предност имају кандидати док-
тори медицине специјалисти дечје и адолесцентне психијатрије. Кандидати 
су дужни да приложе следећу документацију у неовереним фотокопијама: 
диплому о завршеном медицинском факултету, уверење (потврду) о поло-
женом стручном испиту, уверење о положеном специјалистичком испиту 
из дечје психијатрије или психијатрије (за кандидате који имају положен 
специјалистички испит из дечје и адолесцентне психијатрије), доказ о рад-
ном искуству, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне Коморе (ако је 
кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат 
није у радном односу), уверење да кандидат није осуђиван или потврду 
да је поднет захтев за издавање уверења, уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да је 
покренута истрага или потврда да је поднет захтев за издавање уверења, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, кратку биогра-
фију (CV) са адресом, контакт телефоном и мејл адресом.

Доктор медицине специјалиста неурологије или 
дечје неурологије

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове: да поседује висо-
ку стручну спрему - медицински факултет; да је положио стручни испит за 
звање доктора медицине; да је положио специјалистички испит за звање 
лекара специјалисте неурологије или дечје неурологије; најмање три годи-
не радног искуства. Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију у неовереним фотокопијама: диплому о завршеном медицинском 
факултету, уверење (потврду) о положеном стручном испиту, уверење о 
положеном специјалистичком испиту из неурологије или дечје неурологије, 
доказ о радном искуству, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне 
Коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору 

(ако кандидат није у радном односу), уверење да кандидат није осуђиван 
или потврду да је поднет захтев за издавање уверења, уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, 
нити да је покренута истрага или потврда да је поднет захтев за издавање 
уверења, уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених, 
кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и мејл адресом.

Шеф Одељења за правне, кадровске, опште 
и технчке послове - дипломирани правник са 

положеним правосудним испитом
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове: да поседује висо-
ку стручну спрему - правни факултет; да је положио правосудни испит; 
најмање три године радног искуства; познавање рада на рачунару (Wоrd, 
Windows, Интернет, Еxcel). Предност имају кандидати са искуством рада у 
здравству. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију у нео-
вереним фотокопијама: диплому о завршеном правном факултету, уве-
рење о положеном правосудном испиту, доказ о радном искуству, потврду 
о познавању рада на рачунару, уверење да кандидат није осуђиван или 
потврду да је поднет захтев за издавање уверења, уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити 
да је покренута истрага или потврда да је поднет захтев за издавање уве-
рења, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, кратку 
биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и мејл адресом.

Информатичар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове: да поседује вишу 
стручну спрему - област информационих и комуникационих технологија; 
најмање три године радног искуства у струци; одлично познавање енглес-
ког језика. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију у нео-
вереним фотокопијама: диплому о завршеној вишој школи - област инфор-
мационих и комуникационих технологија, доказ о радном искуству, доказ 
о знању енглеског језика, уверење да кандидат није осуђиван или потврду 
да је поднет захтев за издавање уверења, уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да је 
покренута истрага или потврда да је поднет захтев за издавање уверења, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, кратку биогра-
фију (CV) са адресом, контакт телефоном и мејл адресом.

Здравствени радник
са средњом стручном спремом

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове: да поседује 
средњу стручну спрему - средња медицинска школа; да је положио струч-
ни испит; најмање две године радног искуства. Кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому о 
завршеној средњој медицинској школи, уверење (потврду) о положеном 
стручном испиту, доказ о радном искуству, дозволу за рад - лиценцу издату 
од надлежне Коморе, уверење да кандидат није осуђиван или потврду да 
је поднет захтев за издавање уверења, уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да је 
покренута истрага или потврда да је поднет захтев за издавање уверења, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, кратку биогра-
фију (CV) са адресом, контакт телефоном и мејл адресом.

ОСТАЛО: Пријаве слати на наведену адресу Клинике, са назнаком: „За 
оглас“ и за које радно место се подноси пријава или лично доставити у 
Одељење за опште, правне, кадровске и техничке послове Клинике. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору 
кандидата. Одлуке о избору кандидата биће објављене на огласној таб-
ли Клинике, а информације се могу добити у Одељењу за опште, правне, 
кадровске и техничке послове.

апотеКа „невен“
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 32а

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: Милојка Јевђића, на горенаведене бројеве телефона, 
обезбеђен стамбени простор. Оглас је отворен до попуне радног места.

Медицина
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дом Здравља српсКа црња
23220 Српска Црња

Патријарха Арсенија Чарнојевића 15
тел. 023/811-022

Доктор медицине
за рад у Служби опште медицине, на одређено време до 

повратка запослене са трудничког боловања

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, упис у 
именик коморе, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе. Опис 
послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији послова Дома здравља Српска Црња. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији, следећа 
документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, диплому о заврше-
ној школи, занимање: доктор медицине, уверење о положеном стручном 
испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе/упис у име-
ник коморе, пожељно је познавање рада на рачунару. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
се подносе поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас 
за пријем радника“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

општа болница „свети луКа“
11300 Смедерево, Кнеза Михаилова 51

тел. 026/672-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, са положеним стручним испитом, за 

рад у Одсеку интензивне терапије и неге у ОЈ анестезије са 
реаниматологијом, до повратка медицинске сестре која се 

налази на боловању

УСЛОВИ: Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 
општег смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. 
Уколико кандидат поседује радно искуство потребно је доставити каракте-
ристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати 
у затвореним ковертама писарници Болнице или поштом на адресу: Општа 
болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Прија-
ва на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

поништење оГласа 
специјална болница 

За психијатријсКе болести „Ковин“
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-166

Поништавају се оглас и исправка огласа који се односе на пријем 
дипломираног правника на одређено време, најдуже до 12 месе-
ци. Оглас је објављен у листу „Послови“ 29.01.2014. године, а 
исправка огласа објављена је 05.02.2014. године.

институт За Заштиту на раду ад
21000 Нови Сад, Школска 3

тел. 021/421-700
е-mail: institut@institut.cо.rs

Специјалиста хигијене у лабораторији
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста хигијене, радно иску-
ство 24 месеца, возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад 6 месеци. Рок 
за пријављивање је до 15.04.2014. године.

општа болница нови паЗар
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Медицинска сестра - медицински техничар
10 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: завршена средња меди-
цинска школа - општи смер, положен стручни испит и да поседује лиценцу. 
Уз пријаву приложити доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у ове-
реном препису: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ да се против кандидата не води истрага и кривични поступак. 
Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће се разматрати. 
Пријаве се подносе на адресу болнице, са назнаком: „За јавни оглас“.

општа болница „свети луКа“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом, за рад у Служби за 

гинекологију и акушерство, на одређено време до повратка 
медицинске сестре која се налази на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степену стручне спреме, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на 
оглас достављати у затвореним ковертама, писарници болнице или поштом, 
на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, са 
назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се конку-
рише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

поништење КонКурса 
дом Здравља 

„др јован јовановиЋ Змај“
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2

е-mail: dzspazova@gmail.com

Конкурс објављен 19.02.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: благајник у Служби за правне, 
опште и економско-финансијске послове, Одељење за рачуновод-
ствене и књиговодствене послове, на одређено време од 1 године, 
са пробним радом од 3 месеца, услед доношења Уредбе о измена-
ма и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 21/2014), и за рад-
но место: возач санитетског превоза у Служби хитне медицинске 
помоћи са санитетским превозом, на одређено време од 1 године, 
са пробним радом од 3 месеца, услед доношења Уредбе о измена-
ма и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 21/2014).

специјална болница 
За плуЋне болести „оЗрен“

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

Медицинска сестра - техничар (општи смер)
на одређено време ради замене привремено одсутног 

радника

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме, 
општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад у струци. Као доказе о 
испуњености ових услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - IV степен стручне 
спреме, медицинска сестра - техничар - општи смер, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за 
рад у струци. Изабрани кандидат је обавезан да пре потписивања уговора 
о раду достави позитивну туберкулинску - манту пробу. Пријаве кандидата 
које не садрже тражену документацију и које пристигну по истеку овог рока 
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве на оглас доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“ или лично у 
просторијама болнице.

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Медицина
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општа болница нови паЗар
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Доктор опште медицине
3 извршиоца

Специјалиста - неуролог
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: завршен медицински 
факултет, положен стручни испит и да поседује лиценцу; завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит, завршена специјализација из 
неурологије и да поседује лиценцу. Опис посла утврђен је Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији послова Општине болнице 
Нови Пазар. Уз пријаву на оглас приложити доказе о испуњавању услова 
у оригиналу или у овереном препису: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ да се против кандидата не води истрага и 
кривични поступак. Непотпуна и неблаговремено достављена документа 
неће се разматрати. Пријаве се подносе на адресу болнице, са назнаком: 
„За јавни оглас“.

 Пољопривреда и ветерина
ветеринарсКа станица Краљево

36000 Краљево, Жички пут 1
тел. 036/5150-064, 064/808-33-45

е-mail: vskraljevo@gmail.com

Дипломирани ветеринар
за Краљево и Рашку

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор ветеринарске медицине, 
потребно радно искуство од минимум годину дана и положен стручни 
испит, возачка дозвола „Б“ категорије. Услови рада: рад у сменама, терен-
ски рад, обезбеђен превоз и смештај, радно место са повећаним ризиком. 
Осим у погледу стручне спреме, кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела и да се против њега 
тренутно не води кривични поступак; држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс доставити: диплому о завршеној одговарајућој школи 
(одговарајуће образовање), лиценцу, уверење о држављанству РС. Уве-
рење о здравственој способности доставља изабрани кандидат, пре засни-
вања радног односа, док уверење о неосуђиваности прибавља установа по 
службеној дужности. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о 
испуњености услова доставити на адресу: Ветеринарска станица Краљево, 
Жички пут 1, 36000 Краљево или на е-mail: vskraljevo@gmail.com. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

доо „статус“
18360 Сврљиг, Васе Албанца 165
е-mail: statussvrljig@sezampro.rs

Дипломирани инжењер пољопривреде
УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде, смер прехрамбена техно-
логија производа биљног порекла, односно смер за воћарство и виногра-
дарство; дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних произ-
вода; дипломирани инжењер агрономије. CV слати на горенаведени мејл. 
Рок за пријаву: 15.04.2014. године.

ветеринарсКа станица нови паЗар
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 214

тел. 063/8184-715

Доктор ветеринарске медицине са лиценцом
УСЛОВИ: испуњавање општих услова за заснивање радног односа, завр-
шен факултет ветеринарске медицине, поседовање лиценце за рад. Прија-
ве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Лице за 
контакт: Муџахир Мудеризовић, број телефона: 063/8184-715.

 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 кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, 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 чла-
на подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) 
овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1. овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здрав-
ственој установи на захтев директора.

београ д

универЗитет у беоГраду 
фаКултет За специјалну едуКацију 

и рехабилитацију
11000 Београд, Високог Стевана 2

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Биологија и хумана генетика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, про-
сечне оцене на студијама првог степена најмање осам, уписане докторске 
студије, као и да кандидат испуњава остале услове предвиђене чл. 72 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 44/2010, 
93/2012 и 89/2013) и услове предвиђене Статутом Факултета. Документа 
која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиогра-
фија (са копијама радова), оверене копије диплома, извод из матичне књи-
ге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није 
под истрагом. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са 
свим прилозима подносе се Факултету за специјалну едукацију и рехаби-
литацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2, у року од 8 дана од 
дана објављивања.

Национална служба за запошљавање
0800 300 301 

(позив је бесплатан)

НсЗ позивни 
центар

Медицина / пољопривреда и ветерина / наука и образовање
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ЗемунсКа ГимнаЗија
11080 Земун, Градски парк 1

тел. 011/2616-915

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који уређује 
високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника гимна-
зије, за педагога и психолога; дозвола за рад - положен стручни испит за 
лиценцу за наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за 
директора установе (након доношења подзаконског акта који ће пропи-
сати програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања испита 
за директора од стране Министарства просвете, изабрани кандидат биће 
у обавези да у законском року положи испит за директора после доно-
шења подзаконског акта); најмање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог обра-
зовања; да кандидат 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 затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за примање или давање мита, за кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(овај доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство РС; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези 
да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: биографске 
податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); потвр-
ду о раду у области образовања (најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања); уверење о држављанству (оригинал 
или оверен препис - не старији од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); уверење суда 
да није под истрагом, нити да је против кандидата подигнута оптужница 
(не старије од 6 месеци). Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужнос-
ти. Остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о 
избору. Кандидати могу да изложе оквирни план рада за време мандата 
на Наставничком већу. Пријаве са потребном документацијом достављају 
се на горенаведену адресу, лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за 
директора школе“, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/2616-915.

универЗитет у беоГраду 
правни фаКултет

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање  
радног односа:

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Теорија права, предмети: Увод у право и 

Филозофија права
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 5 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чл. 105 и 107 Статута Правног 
факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст). Пријаве кандидата 
са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, 
Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања.

КриминалистиЧКо-полицијсКа аКадемија
11080 Земун, Цара Душана 196

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

науке - Међународна безбедност
УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистичко-полицијска акаде-
мија, правни факултет, факултет политичких наука или факултет безбед-
ности, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области 
и способност за наставни рад.

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

инжењерство - Физика
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - факултет природно-математичких 
наука, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области 
и способност за наставни рад.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Технолошко инжењерство - Савремени 

методи у технолошком инжењерству
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - факултет техничко-технолошких нау-
ка, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и 
способност за наставни рад.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Биолошко инжењерство - Биологија

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - факултет природно-математичких 
наука, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области 
и способност за наставни рад.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Информационе технологије - Основи 

телекомуникација
на период од 5 година, са 20% радног времена

УСЛОВИ: завршене основне студије - електротехнички факултет, факултет 
природно - математичких наука, факултет организационих наука или Војна 
академија - телекомуникације, стечен научни назив доктора наука из одго-
варајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању професора струковних 
студија за ужу научну област Организација 

полиције - Полиција у заједници
УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистичко-полицијска акаде-
мија, Полицијска академија, правни факултет, Војна академија или факул-
тет безбедности, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће науч-
не области и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12) и Статута Криминалистичко-поли-
цијске академије. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених, уве-
рење да није под истрагом (не старије од 6 месеци), диплому, односно 
уверење о високој стручној спреми, диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем стручном, академском, односно научном називу, списак научних 
и стручних радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са биогра-
фијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају се на горе-
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Пријаве поднете 
по истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

Обука за активнО  
тражење пОсла

 наука и образовање
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шКола За основно и средње 
обраЗовање „воЖд“

11000 Београд, Булевар ослобођења 219
тел. 011/3097-013

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника

Наставник практичне наставе у подручју рада 
припремач намирница

са 60% радног времена, на одређено време до повратка 
радника

Наставник математике
на одређено време до повратка радника

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају усло-
ве прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у Школи за основно и средње обра-
зовање „Вожд“ у Београду („Просветни гласник РС“, бр. 11/97, 3/2005 и 
4/2009). Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

висоКа Здравствена шКола 
струКовних студија у беоГраду

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач, област Медицина, ужа научна област 
Радиологија

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум или специјализација из области ради-
ологије или магистеријум дефектолошких наука, област превенција и ресо-
цијализација или академска специјализација из области радиологије са 
претходно завршеном вишом медицинском школом, одсек виших радио-
лошких техничара, искуство у настави 3 године. Општи и посебни услови 
предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правил-
ником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, 
овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима који-
ма кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се разматрати.

универЗитет „унион“ 
беоГрадсКа банКарсКа аКадемија 

фаКултет За банКарство, 
осиГурање и финансије

11000 Београд, Змај Јовина 12
е-mail: оffice@bbа.еdu.rs

Наставник у звању доцента из уже научне 
области правно-хуманистичке науке

УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета „Унион“ и Статутом Београдске банкарске 
академије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома о прет-
ходно стеченим звањима, уверење о неосуђиваности и списак објављених 
радова. Пријаву и тражену документацију доставити у физичком и елек-
тронском облику, на наведену адресу Факултета, кабинет 209/II и на е-mail: 
оffice@bbа.еdu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти.

предшКолсКа установа „ЧуКарица“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене боловања дужег од 60 дана

4 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска школа васпитачког смера, занимање: медицинска 
сестра - васпитач, обавеза полагања испита за лиценцу.

Васпитач
на одређено време ради замене боловања дужег од 60 дана

3 извршиоца

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

ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: молба на оглас, ове-
рена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених и држављанство.

основна шКола „бранислав нушиЋ“
11000 Београд, Заплањска 45

тел. 011/2460-763

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59, чл. 8 став 2 и чл. 
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 
високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да испуњава услове за наставника основне школе, за 
педагога и психолога, дозвола за рад, обука и положен испит за директора 
установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична 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 дис-
криминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: оверену 
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (не ста-
рије од 6 месеци), оверену копију уверења о положеном стручном испи-
ту - дозволи за рад (не старије од 6 месеци), потврду о раду у установи 
на пословима образовања и васпитања, уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци), уверење да против лица није покренута истрага, нити подигнута 
оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци), оверену копију 
радне књижице, доказ о знању језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику), преглед кретања у служби са биографским подацима, остала доку-
мента која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Уверење 
да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља шко-
ла. Уверење о здравственом стању доставља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу школе.

http://www.nsz.gov.rs/
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основна шКола „КараЂорЂе“
11000 Београд, Јове Илића 2

тел. 011/2467-290

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59, чл. 8 став 2 и 
чл. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године или високо образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, дозвола за рад, обука и положен испит 
за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, 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 кривиичних 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; да има држављанство РС; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву канди-
дат подноси: оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању (не старије од 6 месеци), оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту - дозволи за рад (не старије од 6 месеци), потврду о раду у 
установи на пословима образовања и васпитања, уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци), уверење да против лица није покренута истрага, нити подигнута 
оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци), оверену копију 
радне књижице, доказ о знању језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику), преглед кретања у служби са биографским подацима, остала 
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Уве-
рење да кандидати нису осуђивани за дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља шко-
ла. Уверење о здравственом стању доставља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу школе.

универЗитет у беоГраду 
фаКултет орГаниЗационих науКа

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

Асистент за ужу научну област Индустријско и 
менаџмент инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће 
области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00, сми-
сао за наставни рад. Уз пријаву приложити: биографију, диплому о одго-
варајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама, за 
студенте са завршеним магистарским студијама - потврду о прихваћеној 
теми докторске дисертације, списак радова и саме радове. Услови за избор 
прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова на Факултету. Сви 
прилози достављају се у електронској форми, на CD-у. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

поништење КонКурса 
универЗитет у беоГраду 

фаКултет орГаниЗационих науКа
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-867

Конкурс објављен 17.07.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: редовни професор за ужу научну 
област Информациони системи, са 1/3 од пуног радног времена.

XV беоГрадсКа ГимнаЗија
11090 Београд, Гочка 40

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава услове прописане чл. 
8 став 2, чл. 58 став 5 и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), одго-
варајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона за наставника гимназије, за 
педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе, најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 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 затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
кандидат подноси: оверен препис дипломе о завршеном одоговарајућем 
високом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испи-
ту (дозволи за рад), уверење надлежног основног суда да против канди-
дата није покренута истрага, нити је поднета оптужница за било које кри-
вично дело, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
потврду о раду у образовању, остала документа која могу послужити при-
ликом доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/2322-808.

предшКолсКа установа 
„наша радост“

11450 Сопот, Кнеза Милоша 8
тел. 011/8251-038

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог или другог степена или 
студијама у трајању од три године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или више образовање васпитача; да је кандидат 
држављанин РС; да поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење по закључењу уговора); 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривична дела 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. 
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се лично или поштом, 
на адресу установе, у времену од 08,00 до 14,00 часова, у року од 8 дана од 
дана објављивања, са назнаком: „За секретара установе“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт

 наука и образовање
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универЗитет у беоГраду 
пољопривредни фаКултет

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно место 
редовног професора или ванредног професора 
за ужу научну област Лековито, ароматично и 

зачинско биље
ванредни професор се бира на одређено време од 5 година

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

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

Лековито, ароматично и зачинско биље
на одређено време од 5 година

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

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

техника
на одређено време од 5 година

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

Сарадник за избор у звање и на радно место 
доцента за ужу научну област Исхрана домаћих 

и гајених животиња
на одређено време од 5 година

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

Сарадник за избор у звање и на радно место 
асистента за ужу научну област Економика 

пољопривреде
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука са прихваћеном 
темом докторске дисертације, сваки од претходних нивоа студија завршен 
са укупном просечном оценом најмање осам, смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду и Статутом Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс, 
са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, потврда о уписаним докторским 
студијама - за студенте докторских студија, одлука Универзитета о при-
хваћеној теми докторске дисертације - за магистре, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о дражављанству, потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом - документа у оригиналу или у овереном препису 
и не старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу, у року од 
15 дана од дана обајвљивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

универЗитет у беоГраду 
биолошКи фаКултет

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

Редовни професор за ужу научну област 
Морфологија, систематика и филогенија 

животиња
на Катедри за морфологију, систематику и филогенију 

животиња, у Институту за зоологију

Ванредни професор за научну област 
Физиологија животиња и човека

на Катедри за упоредну физиологију и екофизиологију, 
у Институту за физиологију и биохемију, са 30% радног 

времена, на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине

на Катедри за екологију и географију животиња, у 
Институту за зоологију, на одређено време до повратка 

сарадника са боловања

УСЛОВИ: студент докторских студија, општи успех најмање осам или ака-
демски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисерта-
ције, смисао за наставни рад, непостојање сметње из члана 62 став 4 Зако-
на о високом образовању и остали услови утврђени чланом 72 Закона о 
високом образовању.

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

техниЧКа шКола „нови беоГрад“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25

тел. 011/216-35-32

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године или високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године за наставника средње стручне школе за под-
ручје рада машинство и обрада метала, за педагога и психолога, дозвола 
за рад (лиценца), обука и положен испит за директора установе, најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правнос-
нажном 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: биографске 
податке са прегледом кретања у служби и прегледом програма рада дирек-
тора школе за мандатни период, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању, оверену фотокопију лиценце, односно уве-
рења о положеном стручном испиту, потврду о раду у установи на посло-
вима образовања и васпитања, лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци), уверење суда да против кандидата није покренута истрага, нити 
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „Конкурс 
за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања.

национална служба за запошљавање

обука за активно тражење посла

информисаност 
сиГурност 

самопоуЗдање

 наука и образовање
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ош „антон сКала“
11000 Београд, Петра Чајковског 2а

тел. 011/2650-589

Наставник у продуженом боравку
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: завршен дефектолошки факултет 
(факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију); да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (уверење прибавља школа); да 
су држављани Републике Србије; да имају 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 - чл. 8 
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона 
(члан 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања 
- „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да знају језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад; држављанство РС. Потпуна пријава тре-
ба да садржи: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија оригинала), извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија оригинала), доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (потврда/уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова и положеним испитима) или оверена копија, доказ да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, у складу са чланом 
121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, лекарско 
уверење (оригинал, не старији од 6 месеци или оверена фотокопија ори-
гинала, не старије од 6 месеци - подноси само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). 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 врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака - чл. 130 став 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Доку-
мента се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Пријаву доставити 
поштом, на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

пу „јелица обрадовиЋ“
11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена, студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студие или специјалистичке струковне студије), студијама од три 
године, више образовање (педагошка академија за васпитаче, учитељски 
факултет - студијски програм за образовање васпитача у предшколским 
установама), познавање језика на ком се обавља васпитно-образовни рад, 
без обзира на радно искуство. У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава услове предвиђене чл. 8, 120 и 122 Закона о основама сис-
тема васпитања и образовања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). 
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству, оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених, ако кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику потребно је да достави уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена oсновна школа, без обзира 
на радно искуство. Потребна документација: oверена фотокопија све-
дочанства о завршеној основној школи, оверена фотокопија уверења о 

држављанству, оверена фотокопија извода из матичне књиге орђених. 
Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа васпитачког 
смера. Поред општих услова предвиђених законом неопходно је познавање 
језика на ком се врши васпитно-образовни рад. Потребна документација: 
уз пријаву доставити оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи, оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, као и оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, а ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику 
потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће школске установе. Рок за пријаву је 
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова слати на адресу установе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „посавсКи партиЗани“
11500 Обреновац, Светог Саве 2

тел/факс: 011/7721-131

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 77% 
радног времена

УСЛОВИ: Општи услови: психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано 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 породи-
ци, 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Посебни услови: одговарајуће образовање - високо 
образовање у наведеном занимању стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005 године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; занимања се утврђују у складу са одредбама Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013). Кандидат мора имати 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 устано-
ви. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из претходног става ове тачке. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси доказ да има одговарајуће образовање, доказ да има 
држављанство Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, потвр-
ду о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и оствареном броју бодова или потврду да има положене испите из педа-
гогије и психологије или уверење о положеном стручном испиту, односно 
потврду о положеном испиту за лиценцу, знање језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад кандидат доказује достављањем оригинала 
или оверене фотокопије дипломе о стеченој стручној спреми која је издата 
на српском језику. У поступку одлучивања о избору наставника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору 
кандидата у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима.

Радник у кухињи
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Општи услови: психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 

 наука и образовање
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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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Посебни услови: одговарајуће образовање - II, III или 
IV степен стручне спреме, на основу завршене средње школе угоститељс-
ког смера, економског смера или пољопривредно - хемијског смера, гимна-
зије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси доказ да има одговарајуће 
образовање, доказ да има држављанство Републике Србије и извод из 
матичне књиге рођених, знање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад кандидат доказује достављањем оригинала или оверене фотоко-
пије дипломе о стеченој стручној спреми која је издата на српском језику. 
У пријави на конкурс обавезно написати адресу и контакт телефон. Доказ 
из тачке 2. општих услова прибавља школа. Доказ о испуњености усло-
ва из тачке 1. општих услова подноси се пре закључења уговора о раду. 
Правноваљаним доказом о испуњењу општих и посебних услова конкурса 
сматра се подношење оригинала или оверене фотокопије исправе, уве-
рења или другог документа. Достављено уверење о држављанству не сме 
бити старије од 6 месеци у односу на дан објављивања конкурса. Пријаве 
доставити на адресу: ОШ „Посавски партизани“ Обреновац, Светог Саве 
бр. 2, тел. 011/7721-131. Рок за подношење пријава је 8 дана. Директор 
доноси одлуку о избору кандидата у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс.

бор

ош „павле илиЋ вељКо“
19335 Душановац
тел. 019/560-023

Наставник физичког васпитања и  
изабраног спорта

за рад у Душановцу, са 60% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 

најдуже до 31.10.2014. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), 
кандидат треба да испуњава и услове утврђене Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 - 
даље: Закон), односно 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 затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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, про-
тив 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; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад; одговарајуће образовање: кандидат треба да 
испуњава услове из члана 8 став 2 Закона, што значи да треба да поседује 
одговарајуће високо образовање, стечено по пропису који се примењује 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, као и образовање из члана 8 став 4 
и члана 121 став 9 и 10 Закона који предвиђају да кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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 (наставник, васпитач и стручни сарадник који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 8 став 4 Закона). Кандидат треба да испуњава и услове у погледу 
степена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидат је дужан 
да достави пријаву на конкурс и следеће доказе (оригинале или оверене 
копије): диплому или уверење о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; доказ (уверење, додатак дипломи, потвр-
да) о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће 

високошколске установе, односно уверење или други одговарајући доказ 
(документ) о положеним испитима из педагогије и психологије у току сту-
дија или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту 
за лиценцу. Све фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Доказ 
о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - доставља се пре закључења 
уговора о раду. Доказ о некажњавању из члана 120 став 1 тачка 3 наве-
деног закона - прибавља школа. Директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психолошких способности за рад са децом и 
ученицима, у року од осам дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

средња шКола „свети сава“
19320 Кладово, Младости 1
тел. 019/801-274, 803-335

е-mail: gimnazija@kladovonet.com

Наставник психологије
са 20% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: високо образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у гим-
назији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013) и Правилни-
ком о врсти стручне спреме образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник - Просветни глас-
ник“, 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, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08 и 9/2013), стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је 
уређивао високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или сте-
чено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, 
доказ да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, тј. 
српски језик (уколико образовање није стечено на српском језику), доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
са најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно уверење о положеном стручном испиту 
(испиту за лиценцу) или доказ да је у току студија кандидат положио испи-
те из педагогије и психологије и извод из матичне књиге рођених. Копије 
докумената морају бити оверене. Доказ из става 1 тачка 2 члана 120 Закона 
- прибавља школа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
доставља изабрани кандидат по конкурсу у тренутку склапања уговора о 
раду. Непотпуне, неблаговремене и неодговарајуће пријаве неће се узети 
у разматрање.

предшКолсКа установа „невен“
19320 Кладово, 22. септембар 54

тел. 019/801-706, 800-616

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; са одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској 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, знање језика на ком се остварује васпитно-обра-
зовни рад; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 
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групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународном правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву доставити: радну биографију/CV, уверење о држављан-
ству, оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, потврду или други одговарајући 
документ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченог 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 - издато од стра-
не одговарајуће високошколске установе, односно у складу са чланом 121 
став 10 Закона о основама система образовања и васпитања - потврду или 
други одговарајући доказ (документ) о положеним испитима из педаго-
гије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, 
односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља уста-
нова. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом подноси се пре закључења уговора о раду. Уверења не смеју бити 
старија од шест месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ош „вуК КараЏиЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6

тел. 030/421-588

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основ-
ну школу, мастер учитељ или дипломирани учитељ мастер.

Секретар
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: мастер правник или дипломирани правник.

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати испуњавају услове за пријем у радни 
однос из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/09, 52/11 и 55/13): 1. да имају одговарајуће обра-
зовање, 2. да имају психичку, фузичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, 4. да имају држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву потребно је доставити следећа документа: доказ о стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Доку-
мента се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ под 
тачком 3 - уверење о неосуђиваности, прибавља школа по службеној дуж-
ности. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава за радно место“.

гњилаНе

предшКолсКа установа „Колибри“
Коретиште, Општина Гњилане

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са неплаћеног 

одсуства (ради замене запосленог преко 60 дана), за рад у 
Коретишту

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача може бити 
примљен кандидат који испуњава услове прописане чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања и поседовање одговарајућег 
образовања прописаног чланом 39 став 1 тач. 2 и 3 Закона о предшкол-
ском образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010) и члана 2 
Правилника о врсти стручне спреме васпитача, медицинске сестре и струч-
них сарадника у дечјем вртићу („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
1/89), стечено више или високо образовање - VI или VII степен стручне 
спреме. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају и следеће 

услове: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена бесусловна 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 кри-
вично 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 међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених - оверене копије), оверен препис или 
оверену фотокопију диплома о стеченом образовању, оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни 
однос без положеног одговарајућег испита), доказ о знању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у законском року од дана истека рока за подношење пријава. Прија-
ве слати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара установе или на број телефона: 064/5336-206.

чачак

машинсКо-саобраЋајна шКола ЧаЧаК
32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 146

тел. 032/372-560

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Кандидати 
за директора школе треба да испуњавају услове прописане чланом 59, чла-
ном 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено 
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), за настав-
ника за ову врсту школе и подручја рада, педагога и психолога; дозволу за 
рад, тј. положен испит за лиценцу, односно стручни испит за наставника, 
педагога и психолога; да поседују психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; најмање 5 година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани 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 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; знање језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад; обуку и положен испит за директора 
школе. Пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за 
директора неће се сматрати непотпуном, а кандидат изабран за директора 
који нема положен испит за директора школе дужан је да исти положи у 
року од годину дана од дана ступања на дужност, што прописује Закон о 
основама система образовања и васпитања. Директор се бира на пери-
од од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испи-
ту за лиценцу за наставника, педагога или психолога, потврду о радном 
стажу - најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања, 
уверење о држављанству - не старије од шест месеци, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима - не старије од шест месеци, 
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику); биографију са 
прегледом кретања у служби. Уверење о неосуђиваности кандидата при-
бавља школа. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на 
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или лично у просторији 
секретара школе, у времену од 09,00 до 13,00 часова. За потребне инфор-
мације обратити се секретару школе, на број телефона: 032/372-560.
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ош „татомир анЂелиЋ“
32210 Мрчајевци
тел. 032/800-178

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Директор 
школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 
2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања; сте-
чено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Дужност 
директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 
пет година у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс приложити: ове-
рену копију дипломе о стеченом образовању, биографију са прегледом 
радне биографије и предлогом програма рада школе, доказ о поседовању 
лиценце за рад (оверену копију), уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, потврду о радном стажу у 
области образовања и васпитања, остала документа за која кандидат сма-
тра да су релевантна за доношење одлуке о избору. Изабрани директор 
који нема положен испит за директора дужан је да исти положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити лично или на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 032/800-178.

кикиНда

основна муЗиЧКа шКола 
„слободан малбашКи“
23300 Кикинда, Светосавска 19

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степе-
на - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом 
образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за наставника основне музичке школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење 
прилаже се пре закључења уговора о раду; поседовање држављанства 
Републике Србије; обука и положен испит за директора школе (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); најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом - доказ о испуњености услова 
прибавља школа; знање српског језика. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених, не старији од 6 месеци; оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
потврду о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања од 
установе у којој је стекао; радну биографију; оквирни план рада за време 
мандата; доказ о знању српског језика (приложити само ако кандидат није 
стекао образовање на српском језику). Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на 
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.

крагУјевац

фаКултет медицинсКих науКа
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

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

ендодонција
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, 
докторат из научне области за коју се бира.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Физикална медицина и рехабилитација

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Медицинска статистика и информатика

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, са укупном просечном оценом нај-
мање осам и уписане докторске академске студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Неурологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Физиологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Микробиологија и имунологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Офталмологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
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Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармацеутска хемија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар фарма-
цеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармацеутска биотехнологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар фарма-
цеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармацеутска анализа
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар фарма-
цеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
Медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
фотокопију диплома, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација. Конкурсну документацију доставити и у елек-
тронској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

ош „сестре радовиЋ“
34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе поред општих услова треба да 
испуњава и следеће посебне услове: одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да испуњава услове из 
члана 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи следеће доказе: оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми; потврду о радном искуству; оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту; уверење да није осуђиван за кривична дела која оне-
могућавају рад у просвети и уверење о држављанству Републике Србије. 
Поред наведеног, кандидат треба у пријави да наведе биографске подат-
ке са кратким прегледом кретања у досадашњој служби, као и податке о 
стручном усавршавању и организационим способностима (план активности 
за унапређење рада школе). Пријаве са доказима о испуњености услова 
тражених конкурсом слати на горенаведену адресу школе. Ближе инфор-
мације у вези конкурса могу се добити на број телефона: 034/6883-002. Рок 
за пријаву је 8 дана.

краљево

пољопривредно-хемијсКа шКола 
„др ЂорЂе радиЋ“

36000 Краљево, Ђуре Ђаковића 2/22
тел. 036/359-888

Професор социологије
са 30% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Потребно је да кандидат испуњава 
следеће услове: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 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, 
8/11, 13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима и 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 лице 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. Кандидат за горенаведена радна места треба да испуњава услове 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 - даље: Закон) - што значи да треба 
да поседује одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним студија-
ма у трајању најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, као и услове из члана 121 став 
9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања - образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из члана 8 став 4 
овог Закона. Лице које је у току студија положило испите из педагогије 
и психологије или је положило стручни испит, односно испит за лиценцу 
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење 
о држављанству РС (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности (дос-
тавља се пре закључења уговора о раду), доказ о неосуђиваности канди-
дата прибавља школа. Пре доношења одлуке о избору кандидата врши 
се провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима од 
стране Националне службе за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Документа слати 
на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 
036/359-888, у времену од 09,00 до 13,00 часова.

ош „милун ивановиЋ“
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб

тел. 036/5430-055

Помоћни радник - хигијеничарка
на одређено време до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: основно образовање, сходно Правилнику о организацији и система-
тизацији радних места у ОШ „Милун Ивановић“; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад у установи; да није осуђиван правнос-
нажном 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, злостављање или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривична 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. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са доказима о 
испуњености тражених услова (извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стече-
ном образовању) доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Доказ о здравственој способности подноси се пре закључења уговора о 
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикАсАн 
одговор  
нА зАхтеве  
клијенАтА

 наука и образовање



   |  Број 561  |  19.03.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs28 

муЗиЧКа шКола  
„стеван моКрањац“

36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872

Професор етнологије
за 15% радног времена, на одређено време до повратка 

запосленог одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос у установи може да 
буде примљено лице ако има одговарајуће образовање сходно Правил-
нику о врсти стручне спреме 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, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), про-
фесор етнологије, дипломирани етнолог, мастер теоретичар уметности - 
професионални статус - музиколог, етномузиколог или музички педагог. У 
поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка врши се провера психофизичких способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака; да је кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (прибавља школа). Прија-
ве са биографијом, доказом о држављанству Републике Србије и доказом 
о одговарајућем образовању предају се лично или на адресу школе, са 
назнаком: „За оглас“. Уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Фотокопије докумената морају бити оверене. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „олГа милутиновиЋ“
36220 Годачица
тел. 036/877-110

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са мировања 

радног односа, са 44% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: одговарајуће високо образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од 4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године или на студијама другог степена у складу са 
Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96...3/2010); 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 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 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 (доказ прибавља школа); 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити доказе 
да испуњавају наведене услове: оверен препис дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; кратку биографију, са адресом и контакт телефо-
ном; извод из матичне књиге рођених; уверење надлежног здравственог 
органа - подноси се пре закључења уговора о раду; уверење о држављан-
ству Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Олга Милутиновић“, Годачица, 36220 Чукоје-
вац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
на број телефона: 036/877-110.

ош „попинсКи борци“
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

тел. 036/611-440

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, са 67% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), 
кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 8 став 4 и чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања (посебна потврда да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије, односно да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу), доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 Зако-
на о основама ситема образовања и васпитања - за извођење наставе на 
српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати на адресу школе. Детаљније информације могу се добити на број 
телефона: 036/611-440. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

шумарсКа шКола Краљево
36000 Краљево, Карађорђева 262

тел. 036/352-800, 352-332

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 

дана, за 22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих услова за засни-
вање радног односа предиђених Законом о раду, у радни однос може да 
буде примљено лице које има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско уве-
рење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које се изриче 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање - доказ прибавља школа по службеној дуж-
ности; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву подносе оригинале или ове-
рене фотокопије следећих докумената: дипломе о степену и врсти стручне 
спреме, потврде или уверења високошколске установе да је кандидат у 
току студија или након дипломирања положио испит из педагогије и пси-
хологије или оверену фотокопију уверења да је кандидат положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, потврду или уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве на конкурс са 
потребним документима поднети у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на адресу школе. У пријави кандидати треба да 
наведу адресу и контакт телефон. Ближа обавештења могу се добити на 
бројеве телефона: 036/352-800 или 036/352-332 - код секретара школе.
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крУшевац

ош „драГомир марКовиЋ“
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 20

тел. 037/446-890

Наставник италијанског језика
за 78% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

Наставник италијанског језика
за 22% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2013). 
Поред одговарајућег високог образовања стеченог на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године (чл. 8 став 2 тачка 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања), кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (чл. 8 став 4 и чл. 121 став 9 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања (чл. 121 став 10 овог Зако-
на), држављанство РС, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каазна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетог 
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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, доказ да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (потврда/
уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу), уверење о држављанству 
- не старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених на новом 
обрасцу, доказ да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ сагласно чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања). Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији 
и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене спосбности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговра 
о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка 
3 и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља 
школа службено. У поступку одлучивања о избору директор ће извршити 
ужи избор кандидата који ће бити упућени на претходну проверу психофи-
зичких способности, коју врши надлежна служба за запошљавање, приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова доставити на наведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

лесковац

народна библиотеКа 
„радоје домановиЋ“

16000 Лесковац, Булевар ослобођења 61
тел. 016/233-890

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: директор може да буде лице које испуњава услове из Закона 
о култури, Закона о библиотечко - информационој делатности и Статута 
Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу: одговарајуће висо-
ко образовање друштвеног усмерења, стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или на студијама другог степена - мас-
тер; најмање три године радног искуства са високим образовањем у култу-
ри; да није правноснажно осуђиван за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца; да није под 
истрагом; да има физичку, психичку и здравствену способност за функ-
цију руковођења; да је држављанин Републике Србије; да достави Програм 
рада и развоја Библиотеке за период од четири године. Директор библио-
теке се бира на период од четири године. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
оверену фотокопију радне књижице, доказ о држављанству (не старији од 
шест месеци), потврду о радном искуству, лекарско уверење, уверење о 
некажњавању, биографију са кратким прегледом кретања у служби и Про-
грам рада и развоја Библиотеке. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са назнаком: „Конкурсна документација“, слати на 
адресу Библиотеке.

лоЗНица

допуна оГласа 
ош „вуКова спомен шКола“

15303 Тршић
тел. 015/868-323

Оглас објављен 12.03.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: директор, допуњује се у делу ОСТАЛО, и додаје се: 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење суда да није под истрагом (оригинал, не старији од 
шест месеци).

Ниш

техниЧКа шКола „12. фебруар“
18000 Ниш, Београдска 22

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013): професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм 
англистика); мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик и књижевност); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење или оверена фотокопија лекарског уверења доставља се прили-
ком закључења уговора о раду и не сме бити старија од 6 месеци); да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије (доказ достави-
ти уз пријаву на конкурс); извод из матичне књиге рођених (доказ доста-
вити уз пријаву на конкурс). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту 0800 300 301 

(позив је бесплатан)

НсЗ позивни центар

 наука и образовање
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Нови па Зар

основна шКола „Ђура јаКшиЋ“
Трнава

36300 Нови Пазар - Трнава

Наставник српског језика
на одређено време

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, да кандидат 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 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 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, када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне 
мањине, лице мора да има доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад, да зна језик на ком се изводи образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми по Пра-
вилнику о врсти и степену стручне спреме у основном образовању („Сл. 
гласник - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству, образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања васпитања 
- прибавља школа по службеној дужности. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима из члана 120 став 
1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања - кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду. Пријаве са документима слати на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Нови са д

фаКултет техниЧКих науКа
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Предавач за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Телекомуникације и обрада 

сигнала
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунар-
ства, са усмерењем за телекомуникације. Искуство у извођењу наставе 
у области радио комуникација од бар 5 година. Потребно је да кандидат 
поседује одговарајуће научне референце у области радио комуникација: 
најмање 10 међународних конфренцијских чланака и најмање један рад у 
часопису са СЦИ листе и допринос поглављу барем једне књиге. Пожељ-
на су искуства у раду Европске мреже за научну сарадњу (COST), учешће 
у европским и националним истраживачким пројектима или искуства у 
пројектовању радио мрежа и услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању.

Професор струковних студија за ужу 
стручну, уметничку, односно научну област 

Телекомуникације и обрада сигнала

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунар-
ства, искуство у извођењу наставе у области телекомуникационих сис-
тема од бар 5 година. Потребно је да кандидат поседује одговарајуће 
научне референце: најмање 10 конференцијских чланака и најмање два 
рада у међународним часописима у области телекомуникационих система. 
Пожељно је учешће у националним итраживачким пројектима и искуства у 
пројектовању телекомуникационих система 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), докази о испуњености 
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ о 
држављанству, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је при-

ложити и доказ о нострификацији, уверење о уписаним докторским сту-
дијама, уверење о уписаним мастер студијама, списак објављених научних 
радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за 
сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само благовремене и 
потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

предшКолсКа установа 
„љуба станКовиЋ“

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб
тел. 021/870-394

Вешерка
на одређено време до повратка запослене на рад са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да је држављанин Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фото-
копију сведочанства о завршеној основној школи, уверење или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (да није старије од 6 месеци), извод 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопију 
личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаву и доказе о испуњености услова из конкурса доставити на 
наведену адресу, поштом или лично код секретара Установе, са назнаком: 
„Пријава на конкурс - вешерка“.

основна шКола 
„братство јединство“

21466 Куцура, Ослобођења 6
тел. 021/727-905

Наставник српског језика као нематерњег
за 30% норме, на одређено време до повратка запослене

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 од 
07.11.2012. године); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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 при-
мање 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 дис-
криминаторно понашање; држављанство Републике Србије и да познаје 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Репу-
блике Србије и доказ о познавању језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора 
о раду, а уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на наведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“.
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основна шКола „ЂорЂе натошевиЋ“
21000 Нови Сад, Максима Горког 54

тел. 021/6612-957

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студија-
ма 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; да испуњава услове за 
наставника основне школе, педагога или психолога; да има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Документа која се 
достављају уз пријаву на конкурс: оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању, оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту (дозволи за рад - лиценца), оверена фотоко-
пија уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не 
буде садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); доказ о радном стажу, уверење 
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, био-
графија са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на наведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за директора“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на број телефона: 021/6612-957.

фаКултет техниЧКих науКа
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Информационо - комуникациони 

системи
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука из области 
Информационо - комуникациони системи, искуство у раду на ФП7 пројек-
тима, пројектима Министарства образовања, науке и технолошког развоја 
и пројектима Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, 
искуство у микропоцесорским системима, техникама истраживања подата-
ка, обрада слика и видеа, процена квалитета видеа, искуство у развоју 
програмске подршке и физичке архитектуре и услови прописани чланом 64 
Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Производни системи, 

организација и менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука из области 
Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, искуство у наста-
ви на високошколској установи најмање 5 година и услови прописани чла-
ном 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, доктор наука 
- архитектура, завршене мастер студије из области Пејзажне архитекту-
ре, искуство у раду на предметима из области Пејзажне архитектуре на 
високошколској установи и услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Физика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, Природно - математички факултет, 
смер физика, уписане докторске студије физичке науке, најмање 5 месеци 
у настави на Универзитету и услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Квалитет, ефективност и 

логистика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке Индустријско инжењерство 
и менаџмент, мастер из области индустријског инжњерства и менаџмента, 
уписане докторске студије и услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Информационо - 

комуникациони системи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке Индустријско инжењерство 
и менаџмент, дипломирани инжењер менаџмента, уписане мастер студије 
на информационом менаџменту и услови прописани чланом 71 Закона о 
високом образовању.

ОСТАЛО: приложити: молбу за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести прецизан назив уже научне области), докази о испуњености 
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, доказ о 
држављанству, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је при-
ложити и доказ о нострификацији, уверење о уписаним докторским сту-
дијама, уверење о уписаним мастер студијама, списак објављених научних 
радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за 
сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само благовремене и 
потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

филоЗофсКи фаКултет
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Англистика (наука о језику - теоријска 

лингвистика)

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Англистика (наука о језику - семантика и 

прагматика)

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Англистика (наука о језику - превођења)

Виши наставник вештина за ужу научну област 
Англистика (наука о језику)

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Германистика

Асистент за ужу научну област Педагогија

Асистент за ужу научну област Словакистика 
(словачки језик)

Асистент за ужу научну област Словакистика 
(словачка књижевност)

Асистент за ужу научну област Русинистика

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Социологија

УСЛОВИ: потребна документација за радно место наставник (сва звања) 
- универзитетски професор: оверену фотокопију дипломе доктора наука; 
биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб 
сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_рефе-
рата образац пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског настав-
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ника и електронска верзија попуњеног упитника); податке о досадашњем 
раду; списак стручних и научних радова, као и саме радове, податке о сту-
дентској евалуацији. За радно место асистента: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним основним и мастер студијама или магистарским студијама; 
потврду да су уписани на докторске студије или потврду да је тема док-
торске дисертације одобрена (за кандидате који завршавају докторат по 
раније важећим прописима) - само за асистенте; биографију састављену 
на основу упитника који се може преузети са веб сајт Факултета (www.
ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата, извештај за избор 
у звање сарадника и електронска верзија попуњеног упитника); податке о 
досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као и саме радове, 
податке о студентској евалуацији. За радно место виши наставник вешти-
на: оверену фотокопију дипломе о завршеним магистарским студијама 
из стране филологије према раније важећим прописима; биографију сас-
тављену на основу упитника који се може преузети са веб сајт Факултета 
(www.ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата, извештај за 
избор у звање наставника вештина и електронску верзију попуњеног упит-
ника); искуство од најмање 5 година у раду у високошколској установи у 
извођењу језичких вежби и вештина, податке о досадашњем раду у струци; 
списак стручних и научних радова, као и саме радове. Рок за пријављи-
вање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

паНчево

ош „братство и јединство“
26310 Алибунар, Вука Караџића 4

тел. 013/641-005, 2100-164

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад у 
издвојеном одељењу у Селеушу

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове утврђене у Закону о раду, 
као и посебне услове из члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидат треба да испуњава услове у погледу струч-
не спреме: I степен стручне спреме, односно завршена основна школа. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију или препис сведочан-
ства о завршеној основној школи; уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених на новом обрасцу (оригинал или оверену фотокопију); фотоко-
пију радне књижице. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се школи 
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном 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 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање - прибавља школа по службеној дужности. Уколико се доку-
ментација прилаже у копији, то подразумева да оригинал чија се копија 
прилаже не сме бити старији од 6 месеци од дана објављивања конкурса. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са потребним прилозима којима доказује да испуњава услове 
конкурса, кандидат треба да достави искључиво поштом на горенаведену 
адресу и исти се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним 
фотокопијама неће бити узете у разматрање. Бројеви телефона за инфор-
мације: 013/641-005 и 013/2100-164.

пу „бамби“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

тел. 013/681-660

Васпитач
на одређено време до 30.06.2014. године

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) - васпитач у складу са законом, 
положен стручни испит, најмање једна година радног искуства. Кандидати 
су обавезни да уз пријаву доставе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности (лекарско уверење) - доставља изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду, а уверење о неосуђиваности 
прибавља установа. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
За све додатне информације обратите се на број телефона: 013/681-660 - 
директору или помоћнику директора.

пирот

предшКолсКа установа 
„деЧја радост“

18330 Бабушница, 7. бригаде 18

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом; поседовање дозволе за рад (лицен-
ца); неосуђиваност 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије; познавање језика на ком се остварује васпитно-образовни рад. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Кандидат уз 
пријаву са кратком биографијом прилаже документацију у оригиналу и у 
овереним копијама: диплому о стеченој стручној спреми, доказ о положе-
ном испиту за лиценцу, уверење о држављанству, трајни извод из мати-
чне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Доказ из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања прибавља установа. Изабрани кандидат по коначности одлуке 
заснива радни однос у установи на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка одсутне запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета. Пријава се подноси у року 
од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Ближе информације могу 
се добити код секретара установе, на број телефона: 010/385-202.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

Национална служба 
за запошљавање
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пож аревац

„NS PROGROUP“ Dоо
21000 Нови Сад, Железничка 4
е-mail: info@nsprogroup.еdu.rs

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

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

ош „миша ЖивановиЋ“
12253 Средњево
тел. 012/667-056

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад 
- лиценца, односно положен стручни испит за наставника, педагога или 
психолога, најмање 5 година радног стажа у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обука и 
положен испит за директора установе (изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе); 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 затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 дис-
криминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подно-
си: радну биографију; оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверену копију уверења о положеном стручном испи-
ту (дозволи за рад); потврду о раду у области образовања и васпитања, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци) - доставља се пре закључења уговора о раду, 
уверење да није осуђиван - прибавља школа, остала документа која могу 
послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве са потребном документацијом достављају 
на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 
012/667-113.

ош „бранКо радиЧевиЋ“
12223 Голубац, Рудничка 9

тел. 012/678-129

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 8 
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или стечено образовање 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; да поседују психичку, физичку и здравствену спо-
собности за рад са ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који 
одлуком школског одбора буде изабран за директора, у року од три дана 

од дана доношења одлуке); да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављан-
ство Републике Србије; знање српског језика; да поседују дозволу за рад 
наставника, педагога или психолога; да су прошли обуку и положили испит 
за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да исти положи у року од годину дана од дана сту-
пања на дужност); најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидати 
уз пријаву треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, педагога или 
психолога за рад у школи, потврду о радном стажу у области образовања и 
васпитања, радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву 
са доказима о испуњености свих услова конкурса доставити у назначеном 
року, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора“, лично или 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

пријепоље

библиотеКа „мухамед абдаГиЋ“
36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића 13

Информатор

УСЛОВИ: Општи услови: општа здравствена способност; да је кандидат 
држављанин РС; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу; да против њега није 
покренута истрага, нити подигнута оптужница за кривична дела која се 
гоне по службеној дужности; уверења којима се доказује испуњеност ових 
услова морају бити млађа од 6 месеци. Посебни услови: висока стручна 
спрема - VII степен старо, мастер ново (доказ: оверена копија уверења или 
дипломе), година радног стажа у библиотечкој или културној делатности 
(оверена копија радне књижице или потврда о радном стажу). Конкурсна 
документација треба да садржи: биографију, кратак опис рада у библио-
течкој или културној делатности/установи и достигнућа у истим.

поништење КонКурса 
ош „десанКа маКсимовиЋ“

31330 Прибој

Поништавају се конкурси објављени 13.11.2013. године и 
20.11.2013. године, у публикацији „Послови“ и на интернет стра-
ници Националне службе за запошљавање.

прокУпље

ош „ниКодије стојановиЋ татКо“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43

тел. 027/321-698

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) 
и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). 
Уз пријаву доставити: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од 
6 месеци. Уверење о неосуђиваности и потврду да се против кандидата не 
води кривични поступак - прибавља школа. Лекарско уверење изабрани 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

 наука и образовање
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смедерево

ош „сава КоваЧевиЋ“
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-031

Наставник српског језика
са 90% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутне раднице са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, према Пра-
вилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012). Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано 
чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 55/2013), да испуњавају остале услове прописане 
чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуна пријава треба да 
садржи: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рођених), потврду високош-
колске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, знање језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад, доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење), подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, 
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 злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита и давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Доказе о испуњавању услова 
из тач. 1, 2, 3, 4 и 5 кандидати достављају уз пријаву, доказ из тачке 5 - 
подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ 
из тачке 6 - прибавља школа. Наведена документа не смеју бити старија 
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. У складу са чланом 130 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, проверу психофи-
зичких способности врши Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака.

основна шКола „станоје Главаш“
11420 Смедеревска Паланка

Глибовац
тел. 026/391-129

Наставник енглеског језика
за 14 сати недељно, на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запостављање 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање у складу са чл. 120. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
приложити: краћу биографију, адресу и број телефона, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС, оверен препис - фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми и лекарско уверење, пре закључи-
вања уговора о раду. Наведена документа морају бити трајна или не смеју 
бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене 
од надлежног органа као да су верне оригиналу. Доказ о неосуђиваности 

прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, у Филијали 
Националне службе за запошљавање у Смедереву биће извршена провера 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, за све канди-
дате који испуњавају услове конкурса. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

сомбор

средња шКола „свети сава“
25000 Сомбор, Подгоричка 7

тел. 025/432-810

Наставник групе стручних предмета за подручје 
рада Хемија, неметали и графичарство

на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства

Наставник групе стручних предмета за подручје 
рада Хемија, неметали и графичарство

за 70% радног времена, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: за наставнике - поседовање одговарајућег високог образовања из 
члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91...9/2013); да кан-
дидат 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 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; 
знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад, у складу са 
чл. 120 ст. 1 тачка 5 и чл. 121 став 7 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију 
(уколико је кандидат са радним искуством - податке о радном искуству и 
пословима које је обављао); оверену фотокопију дипломе; доказ о обра-
зовању 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 - оригинал или оверена фотокопија; уверење о 
држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци. Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља шко-
ла по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставни-
ка и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима, 
коју врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве се примају поштом, на адресу школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

основна шКола „нестор ЖуЧни“
25234 Лалић, Југословенска 52

тел. 025/870-015

Наставник словачког језика
за 17 часова непосредног рада са ученицима

УСЛОВИ: испуњеност услова предвиђених чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 
врста и степен стручне спреме одговарајућег факултета по Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), 
професор, односно дипломирани филолог за словачки језик и књижевност, 
мастер филолог (студијски програми или главни предмет/профил словач-
ки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програми или 
главни предмет/профил словачки језик). Уз пријаву кандидати подносе: 
краћу биографију, оригинал диплому или оверену фотокопију доказа о сте-
ченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) 
и извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из чл. 120 
став 1 тачка 2 подноси се пре закључења уговора о раду (лекарско уве-
рење). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
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педаГошКи фаКултет сомбор
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Методика наставе музичке културе

на одређено време, на период од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука мето-
дике наставе - докторска дисертација усмерена ка ужој научној области; 
научни назив доктора наука - науке о уметности (докторска дисертација 
усмерена ка ужој научној области); научни назив доктора наука интердис-
циплинарне научне области Технике и менаџмент у примењеним уметнос-
тима - докторска дисертација усмерена ка ужој научној области. Остали 
услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим актима Педагош-
ког факултета у Сомбору. Кандидат уз пријаву подноси: оверену копију 
дипломе основних, магистарских/мастер и докторских студија, кратку био-
графију, библиографију објављених радова и саме радове, оригинал извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о некажња-
вању и лекарско уверење. Место рада: Сомбор. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

сремск а митровица

медицинсКа шКола 
„драГиња ниКшиЋ“

22000 Сремска Митровица, Јупитерова 26
тел. 022/624-200

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: високо образовање за настав-
ника средње стручне школе у подручју рада здравство и социјална заштита 
или стручног сарадника у складу са чл. 8 ст. 2 и чл. 59 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 52/11 
и 53/13), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајњу од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; дозво-
ла за рад (лиценца наставника, педагога или психолога, односно положен 
стручни испит) и положен испит за директора; најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује васпитно-образовни рад. Наведени услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о стручној 
спреми, радном искуству, држављанству и познавању језика подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ о неосуђиваности пре закључења уговора 
о раду прибавља школа. Изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на 
дужност. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу (стручни испит), уверење о раду у области 
образовања (копија радне књижице), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
сосбности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), преглед 
кретања у служби, програм рада директора школе. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све информације у вези са 
конкурсом могу се добити у школи и на број телефона: 022/624-200.

поништење оГласа 
основна муЗиЧКа шКола 

„теодор - тоша андрејевиЋ“
22400 Рума, ЈНА бр. 140
тел/факс: 022/474-042

Оглас објављен 12.03.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

ГимнаЗија „сава шумановиЋ“
22240 Шид, Лазе Костића 2

тел. 022/2712-529

Директор
на одређено време, на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 59 став 5 
Закона о основама система образовања и васпитања; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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 при-
мање 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 кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство РС; поседовање лиценце 
за наставника, педагога или психолога (положен стручни испит); положен 
испит за директора установе; најмање пет година радног стажа у области 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ 
о испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс, осим за психич-
ку, физичку и здравствену способност - уверење подноси кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Доказ о некажњавању прибавља школа. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити: 
доказ о држављанству РС, 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, оквирни 
план рада за време мандата, дознаке о поседовању организационих спо-
собности (факултативно).

техниЧКа шКола стара паЗова
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел/факс: 022/310-641

Наставник практичне наставе - типографија
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; високо обрзовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), на студијама у трајању од три године или више образовањее, 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, помоћних настав-
ника и стручних сарадника у стручним школама („Сл. гласник РС“, 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); 
држављанство Републике Србије, да кандидат зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о сте-
ченом образовању (оверена фотокопија), додатак дипломи или уверење 
издато од стране високошколске установе да поседује образовање у складу 
чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, уве-
рење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све пријаве са приложе-
ном документацијом предати у секретаријат школе или послати поштом на 
адресу школе.

Tржиштe рада

АнАлитички  
приступ  
зАпошљАвАњу

 наука и образовање
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основна шКола „јован поповиЋ“
22320 Инђија, Краља Петра I 124

тел. 022/561-330

Педагог
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13), професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или 
смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипло-
мирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба 
да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, диплому о завршеној школи, доказ о положеним испитима из 
педагогије, психологије и методике (најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи - потврда од факултета) или о положеном испиту за лиценцу, 
доказ о познавању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима - доставља изабрани кандидат, пре заснивања радног 
односа. Сва документа доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Школа прибавља извод из казнене евиденције. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

основна шКола „душан јерКовиЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник математике
на одређено време - замена одсутног запосленог преко 60 

дана, са 20 часова

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у чл. 
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), 
кандидат треба да испуњава и посебне услове: одговарајуће образовање 
сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члану 3 став 1 тачка 9 Правнилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/13); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ 
о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе 
траженог степена и врсте образоввања или уверења - ако диплома није 
уручена); доказ 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 скла-
ду са Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена фотоко-
пија доказа који изда високошколска установа, односно уверење или други 
одговарајући докуменат о положеном испиту из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положе-
ном испиту за лиценцу); доказ о положеном испиту из предмета Геометрија 
или Основи геометрије за кандидате који су стекли академско звање мас-
тер, односно дипломирани мастер са завршеним основним академским сту-
дијама на студијским програмима из области математике или примењене 
математике (оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да доста-
ви доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, 

непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узима-
ти у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 022/561-420. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

сУботица

висоКа шКола струКовних студија 
За обраЗовање васпитаЧа и тренера

24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870

Наставник за избор у звање професора 
струковних студија или предавача за област 

Науке о уметности, ужу уметничку област 
Историја уметности

са 30% радног времена или 12 часова недељно, професор 
струковних студија заснива радни однос на неодређено 

време, а предавач на одређено време од 5 година, почетак 
рада 01.10.2014. године

УСЛОВИ: доктор наука - историјске/археолошке/класичне науке, доктор 
наука - историја уметности, доктор наука - науке о уметностима, специја-
листа историчар уметности, специјалиста теоретичар уметности, мастер 
историчар уметности, мастер теоретичар уметности, дипломирани теоре-
тичар уметности или дипломирани историчар уметности, као и да кандидат 
испуњава опште и посебне услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању, Статутом Школе и Правилником о изборима у звања наставника 
и сарадника.

Наставник у звање предавача у области 
медицинских наука, ужа област Педијатрија, 
исхрана становништва, гојазност и болести 

преобилне исхране
са 20% радног времена или 8 часова недељно, на одређено 

време од 5 година, почетак рада 01.10.2016. године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VIII или VII/2 степен стручне 
спреме, доктор, магистар или специјалиста медицинских наука или доктор 
медицинских наука или специјалиста доктор медицине, као и да кандидат 
испуњава опште и посебне услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању, Статутом Школе и Правилником о изборима у звања наставника 
и сарадника.

Наставник у звање професора струковних 
студија или предавача из области медицинских 
или ветеринарских наука, ужа област Исхрана 
становништва, гојазност и болести преобилне 

исхране
са 10% радног времена или 4 часа недељно, професор 
струковних студија заснива радни однос на неодређено 

време, а предавач на одређено време од 5 година, почетак 
рада 01.10.2016. године

УСЛОВИ: завршен медицински или ветеринарски факултет - VIII или VII/2 
степен стручне спреме, доктор, магистар или специјалиста медицинских 
или ветеринарских наука или доктор медицинских или ветеринарских нау-
ка или специјалиста доктор медицине или ветерине, као и да кандидат 
испуњава опште и посебне услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању, Статутом Школе и Правилником о изборима у звања наставника 
и сарадника.

Наставник у звање предавача из области 
медицинских наука, ужа област Педијатрија 

и неонатологија, дијететски суплементи и 
нутрацеутици, пробиотици и стартер културе

са 20% радног времена или 8 часова недељно, на одређено 
време од 5 година, почетак рада 16.02.2016. године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VIII или VII/2 степен стручне 
спреме, доктор, магистар или специјалиста медицинских наука или доктор 
медицинских наука или специјалиста доктор медицине, као и да кандидат 
испуњава опште и посебне услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању, Статутом Школе и Правилником о изборима у звања наставника 
и сарадника.
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Наставник у звање предавача из области 
медицинских наука, ужа област Хигијена, 

дијететика, микробиологија
са пуним радним временом или 40 часова недељно, на 
одређено време од 5 година, почетак рада 01.10.2014. 

године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VIII или VII/2 степен стручне 
спреме, доктор, магистар или специјалиста медицинских наука или доктор 
медицинских наука или специјалиста доктор медицине, као и да кандидат 
испуњава опште и посебне услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању, Статутом Школе и Правилником о изборима у звања наставника 
и сарадника.

Наставник за избор у звање предавача за 
научну област хемијско - биолошких наука, ужа 

научна област Биологија и хемија
са 30% радног времена или 12 часова недељно, на 

одређено време од 5 година, почетак рада 01.10.2014. 
године

УСЛОВИ: завршен биолошки или хемијски факултет - VIII или VII/2 сте-
пен стручне спреме, доктор, магистар или специјалиста биолошких или 
хемијских наука или доктор биолошких или хемијских наука или специја-
листа биолог или хемичар, као и да кандидат испуњава опште и посебне 
услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Школе и Пра-
вилником о изборима у звања наставника и сарадника.

ОСТАЛО: Кандидати могу да користе образац пријаве на конкурс који се 
налази на сајту школе: www.vsovsu.rs. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, оверен препис дипломе стечене у земљи 
или решења о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој 
стручној спреми, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, фотокопија личне карте) подносе се писарници 
Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у 
Суботици, Банијска 67 или поштом или мејлом, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се разматрати.

ош „ниКола тесла“
24300 Бачка Топола

тел. 024/715-411

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има одговарајућу струч-
ну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012): професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог срп-
ске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскох-
рватског језика са источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно - васпитни рад изводи на мађарском, односно русин-
ском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности 
са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског 
језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор 
српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер 
филолог (студијски програм: Српски језик и књижевност, Српска књижев-
ност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, српска филоло-
гија (српски језик и лингвистика); да има психофизичку и здравствену спо-
собност 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 поро-
дици, 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад; образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад, све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности 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 и за кри-
вична 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 дис-
криминаторно понашање - школа ће прибавити по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „иван милутиновиЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50

тел. 024/671-180

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: На основу чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат треба да испуњава, осим општих услова прописаних 
законом за пријем у радни однос, и посебне услове радног места и треба 
да има одговарајуће високо образовање - наставника, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), филозофски 
факултет - професор енглеског језика; психофизичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или 
да није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело регулисано 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидат је дужан да уз молбу на конкурс достави: оригинал или оверену 
копију дипломе о завршеном образовању и уверење о држављанству Репу-
блике Србије. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

политехниЧКа шКола
24000 Суботица, Максима Горког 38

тел. 024/663-107

1. Наставник мађарског језика и књижевности
на одређено време (замена у складу са чл. 132 ст. 6 тач. 
1 ЗОСОВ), за рад у одељењима на мађарском наставном 

језику

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и 
књижевност; мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил мађарски језик и књижевност).

2. Наставник филозофије
са 18% радног времена, на одређено време (замена у 

складу са чл. 132 ст. 6 тач. 1 ЗОСОВ), за рад у одељењима 
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор филозофије; дипломирани филозоф; мастер филозоф 
(са претходно завршеним основним академским студијама филозофије); 
уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са 
лицем које испуњава претходно наведене услове, наставу и друге облике 
образовно - васпитног рада из предмета Филозофија може да изводи и 
професор филозофије и социологије.

 наука и образовање



   |  Број 561  |  19.03.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs38 

3. Извршилац на пословима одржавања 
чистоће просторија

на одређено време (замена у складу са чл. 132 ст. 6 тач. 1 
ЗОСОВ)

УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне спреме, према Пра-
вилнику о организацији и систематизацији послова у Политехничкој школи 
у Суботици (дел. бр. 01-1756/2013).

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање (за радна места 
наведена под бр. 1 и 2), на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године (VII/1 степен стручне спреме), по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године - према Правилнику о врсти 
стручне спреме 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, 6/01, 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); да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном 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 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. На основу члана 121 став 7 Закона 
о основама система образовања и васпитања, послове наставника, осим 
за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Наставник мора да има и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има горенаведено образовање. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (за сва радна места), уверење 
о држављанству Републике Србије (за сва радна места), доказ о испуње-
ности услова из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања (за радна места под бр. 1 и 2), доказ о положеним испитима из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (за радна места под 
бр. 1 и 2), лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима - доставиће изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду - за сва радна места. Доказ о неосуђиваности 
из тачке 3 - прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, у року од осам дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о 
избору наставника у року од осам дана од дана добијања резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве на 
конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће 
се узети у разматрање.

шабац

ош „вуК КараЏиЋ“
15358 Бадовинци, Карађорђева 1

тел. 015/426-553

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8 
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/13); одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
- лиценцу за обављање послова наставника, педагога или психолога, обуку 
и положен испит за директора установе (програм обуке за директора шко-
ле и подзаконски акт нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези 
да по њиховом доношењу, у законском року положи испит за директора), 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег високог образовања; 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 затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 дис-
криминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању 
лиценце за рад, односно положеном стручном испиту (оверена фотоко-
пија), доказ о радном стажу (потврда мора да садржи назив послодавца, 
делатност којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен 
и време трајања рада из области образовања и васпитања, да буде пот-
писана и оверена печатом послодавца који издаје потврду), оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије - не ста-
рије од 6 месеци, доказ о знању језика на ком се остварује образовно-ва-
питни рад (осим кандидата који је одговарајуће образовање стекао на том 
језику), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада школе. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом и да му није утврђено дискриминаторно понашање у смислу чла-
на 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/13) - прибавља школа по службеној дужности. 
Доказ о психичкој, физичкој и здрасттвеној способности за рад са децом и 
ученицима - доставља изабрани кандидат, после доношења одлуке о избо-
ру, а пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са потребном докумен-
тацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за дирек-
тора школе“. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу или доставити 
лично.

исправКа КонКурса 
ош „цветин брКиЋ“
15356 Глушци, С. Алимпића 3

тел. 015/449-280, 449-331

Конкурс објављен 05.03.2014. године у публикацији „Послови“, 
исправља се у погледу доказа које кандидат треба да достави, 
у делу ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипло-
ме), да је држављанин РС (уверење о држављанству РС, ориги-
нал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ 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 скла-
ду са Европским системом преноса бодова, односно да је лице у 
току студија положило испите за лиценцу (додатак дипломи или 
потврда - уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
бодова, односно положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
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испиту, односно испиту за лиценцу), доказ да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (дипло-
ма издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило испит из српског 
језика са методиком - оригинал или оверена фотокопија), и треба 
да гласи: ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипло-
ме), да је држављанин РС (уверење о држављанству РС, ориги-
нал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ 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, односно да је лице у току 
студија положило испите из педагогије и психологије или је поло-
жило стручни испит, односно испит за лиценцу (додатак дипломи 
или потврда - уверење одговарајуће високошколске установе о 
броју бодова, односно положеним испитима из педагогије и пси-
хологије или оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу), доказ да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (дипло-
ма издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило испит из српског 
језика са методиком - оригинал или оверена фотокопија). Остали 
део конкурса је непромењен.

Ужице

техниЧКа шКола
31210 Пожега, Вука Караџића 6

тел. 031/811-498

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих усло-
ва предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане одредба-
ма чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 
8/11, 9/13). Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању, потврду о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. Документа се достављају у овереним фотокопијама и иста 
се не враћају кандидатима. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности подноси се пре закључивања уговора о раду, а уверење о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене 
пријаве, пријаве без доказа о испуњености свих услова конкурса, као и 
пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.

ваљево

ош „сестре илиЋ“
14000 Ваљево, Милована Глишића 45

тел. 014/221-392

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, као и услови из члана 120 
истог Закона. Уз пријаву доставити: краћу биографију, извод из матичне 
књиге рођених, извод из матичне књиге држављана (не старији од 6 месе-
ци), оверену фотокопију сведочанства о одговарајућем образовању. Уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад подноси 
кандидат пре закључења уговора о раду.

предшКолсКа установа „лептириЋ“
14224 Лајковац, Светог Саве 9

тел. 014/3431-066

Стручни сарадник - логопед
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) - стручни сарад-
ник - логопед у складу са чланом 42 Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010) и чланом 132 став 6 тачка 1 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13).

Економ
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: средње образовање - економски техничар, сходно члану 132 став 
6 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и радним искуством од једне године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: оверену фотокопију дипломе, 
односно уверење да кандидат поседује одговарајуће образовање, уверење 
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Пре 
закључења уговора о раду доставља се доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење). 
Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 кривич-
но дело из групе кривичних 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 - прибавља 
установа. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Документација не сме бити старија од 6 месеци. Пријаве 
са биографијом и потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

врање

основна шКола „вуК КараЏиЋ“
17512 Стубал

тел. 017/484-331

Помоћни радник
на одређено време до повратка радника са боловања

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају услове за 
заснивање радног односа прописане чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о 
држављанству, сведочанство о завршеној основној школи и извод из мати-
чне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

http://www.nsz.gov.rs/
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0800 300 301 
(позив је бесплатан)

НсЗ  
позивни центар

основна шКола „Зенељ хајдини“
Рајинце

17523 Прешево
тел. 062/311-470

Професор техничког образовања
за 10 часова недељно, на одређено време до краја школске 

2013/2014. године

Професор математике
за 8 часова недељно, на одређено време до краја школске 

2013/2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања, да је кандидат 
држављанин РС, да није осуђиван и да се не води истрага за кривично 
дело која би била сметња за рад у просвети. Уз пријаву доставити: препис 
дипломе о завршеном факултету, уверење о држављанству РС - не старије 
од 6 месеци, уверење основног и вишег суда да се не води истрага и да 
кандидат није осуђиван за кривично дело и доказ о знању језика на ком се 
одвија наставно-образовни рад. У школи се одвија настава на албанском 
језику. Рок за пријављивање је 15 дана.

Зајечар

медицинсКа шКола
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Виша медицинска сестра - техничар за 
извођење наставе из предмета: Здравствена 

нега
са 75% радног времена, на одређено време до повратка 

привремено одсутне запослене на рад

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима; да лице није осуђивано 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 породи-
ци, 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, ускладу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; познавање српског језика. Поред општих 
услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и усло-
ве у погледу врсте тражене стручне спреме утврђене Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сраданика и сарадника у настави у 
стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011), као и услове предвиђене у члану 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Као доказе о испуњености услова, кандидати уз 
пријаву подносе на наведену адресу: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о положеним испитима из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови по ЕСПБ, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. 
Докази се прилажу у оригиналу или у овереној копији. Пријаве на конкурс 
доставити на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Национална служба 
за запошљавање

 наука и образовање
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

Адреса: 
Послови - Национална 
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Корисник сам посебне новчане накнаде од маја 2011. године, а ово пра-
во ми истиче новембра 2014. године, када испуњавам један од услова 
за одлазак у пензију (године старости). Супруг није у радном односу и 
накнада нам је била једини извор прихода. Нисмо могли да издвајамо и 
уплаћујемо доприносе све време, па то нисмо чинили око годину дана. 
Да ли ћу моћи да одем у пензију уколико не уплатимо те доприносе?
Посебна новчана накнада се исплаћује кориснику на основу претходно утврђеног 
списка надлежног министарства и решења послодавца, у којима се наводи датум 
до којег се кориснику исплаћује посебна новчана накнаде, а најдуже пет година. 
То је датум остваривања првог услова за пензију. Будући да у новембру месецу 
испуњавате први услов који се односи на године старости, ви ћете моћи оствари-
ти право на старосну пензију по том основу.
Предлажемо да се за детаљније информације које се односе на испуњавање усло-
ва за пензију обратите филијали Националне службе за запошљавање преко које 
вам се исплаћује привремена накнада.

Да ли лице ангажовано путем програма „Стручна пракса“ има пра-
во на годишњи одмор, слободан дан, плаћено одсуство са рада због 
боловања? Да ли за ова лица важе одредбе Закона о раду које важе 
и за приправнике?
Будући да је тумачење Закона о раду у надлежности Министарства рада, запо-
шљавања и социјалне политике, потребно је да се о обиму својих права информи-
шете у наведеном министарству, из разлога што су лице и послодавац закључили 
уговор о стручном оспособљавању и усавршавању којим је регулисано оспособља-
вање лица код послодавца.
На основу наведеног уговора, Национална служба је са послодавцем и лицем за-
кључила уговоре који се односе на реализацију стручне праксе као мере активне 
политике запошљавања и финансијску подршку коју лице остварује током трајања 
програма.

Планирам да се преселим у други град, па ме интересује да ли могу 
да се пријавим на евиденцију НСЗ у тој општини са пријављеним 
новим боравиштем?
Незапослена лица се пријављују у филијалу НСЗ према адреси пребивалишта. Ако 
намеравате да се преселите у други град и желите у том граду да будете на еви-
денцији незапослених, јер ћете ту тражити посао, односно покренути сопствени 
посао, треба да промените адресу пребивалишта у личној карти, да се одјавите са 
евиденције незапослених у претходном месту боравка и у року од 7 дана пријавите 
на евиденцију у филијали НСЗ у граду у којем ћете сада живети.

Уколико ме послодавац прогласи технолошким вишком, колико 
дуго на том радном месту не може запослити друго лице?
Послодавац не може на истим пословима да запосли друго лице у року од 6 ме-
сеци од дана престанка вашег радног односа. Уколико би се указала потреба за 
обављањем истих послова пре истека рока од 6 месеци, предност за закључивање 
уговора о раду има запослени коме је престао радни однос.

ПРВИ УСЛОВ  
ЗА ПЕНЗИЈУ
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Пројекат „Платформа за синдикално организовање 
особа са инвалидитетом“ реализује Форум младих 
са инвалидитетом, у партнерству са Секонс (SeConS) 
групом за развојну иницијативу и Центром за са-

мостални живот особа са инвалидитетом Србије (ЦСЗС), у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање, уз фи-
нансијску подршку Делегације Европске уније у Републици 
Србији. Циљ пројекта је да допринесе развоју и поштовању 
права ОСИ у радном процесу, путем развоја иновативне плат-
форме за праћење политике запошљавања ОСИ и заштите и 
остваривања права из рада и по основу рада ОСИ. Намена 
пројекта је да допринесе побољшању имплементације Зако-
на о професионалној рехабилитацији и запошљавању ОСИ, 
путем успостављања механизама за праћење обима и ква-
литета запошљавања особа са инвалидитетом.

Бојазан и опрез
У оквиру пројекта „Платформа за синдикално организо-

вање особа са инвалидитетом“, у просторијама зрењанинске 
филијале за запошљавање, 21. фебруара, одржана је локална 
дебата на тему „Могућности унапређења политика у области 
запошљавања особа са инвалидитетом“. Присуствовали су 
представници организација особа са инвалидитетом - Уд-
ружења параплегичара Банат, Удружења слепих и слабо-
видих, Савета за унапређење положаја ОСИ, представници 
Регионалне привредне коморе, Уније послодаваца, локалне 
самоуправе и Филијале за запошљавање Зрењанин. Микица 
Будимировић, извршни директор Форума младих са инва-
лидитетом Србије и Марко Милановић били су модератори 
дебате.

Учесницима дебате представљен је предлог Меморан-
дума о формирању коалиције на локалном нивоу за уна-
пређење права особа са инвалидитетом у процесу рада и 
запошљавања.

Зоран Шипка, члан локалног Савета за унапређење по-
ложаја ОСИ, сматра: „Један од разлога неповољног положаја 
ОСИ на тржишту рада је њихова неинформисаност о правима 
при запошљавању, али и одређена доза инертности, однос-
но бојазан и опрез због којих одбијају понуде за запослење, 
плашећи се да ће изгубити примања која имају, а не знају, 

рецимо, да не губе принадлежност за туђу негу и помоћ уко-
лико се запосле. Иначе, један од циљева локалног Савета за 
унапређење положаја ОСИ је оснивање Канцеларије за уна-
пређење положаја ОСИ. Канцеларија би представљала спону 
између ОСИ, организација и удружења ОСИ, филијале НСЗ, а 
све са циљем да се што већи број ОСИ запосли и да се побољ-
ша њихов положај“.     

Послодавци чешће бирају алтернативу
На скупу су представљени резултати истраживања о 

положају особа са инвалидитетом на тржишту рада. Наме-
ра је била да се, након 3 године имплементације поменутог 
закона, сагледају ефекти његове примене, као и да се будуће 
активности у области запошљавања ОСИ планирају пола-
зећи од егзактних података. Истраживање положаја ОСИ на 
тржишту рада је спровео „Секонс“, на узорцима из 3 циљне 
групе: запослене ОСИ, незапослене ОСИ и послодавци. Ис-
траживањем су идентификовани проблеми са понудом и 
потражњом послова за ОСИ, проблеми посредовања у за-
пошљавању, препоруке за повећање активизма ОСИ, за по-
већање запослености и квалитета запослености ОСИ.  

Прва констатација је да је од момента доношења Зако-
на о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом забележен пораст броја запослених ОСИ, 
што је резултат примене одредби закона и спровођења мера 
подршке НСЗ. Међутим, два кључна недостатка и даље по-
стоје: жене са инвалидитетом мање су заступљене у радној 
снази и код запослених и код незапослених ОСИ. Такође, не-
повољна је квалификациона структура ОСИ.

Када је реч о тражњи радне снаге, запажања су следећа: 
Велико је учешће послодаваца који се одлучују за уплату у 
фонд или склапање уговора са предузећима за радно оспо-
собљавање ОСИ. Послодавци чешће бирају алтернативу која 
ће им омогућити да их запошљавање ОСИ што мање опте-
рети - забележен је рaст удела привремених и повремених 
послова у запослености ОСИ. При запошљавању послодавци 
се опредељују за ОСИ са мањим инвалидитетом, настојећи да 
избегну инвестирање у прилагођавање радног места и евен-
туално веће трошкове транспорта за теже покретне особе.

Могућности унапређења политика у области запошљавања особа са инвалидитетом

На скупу су представљени резултати истраживања о положају ОСИ на тржишту 
рада. Намера је била да се, након 3 године имплементације Закона о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, сагледају ефекти његове 
примене, као и да се будуће активности у области запошљавања ОСИ планирају полазећи 
од егзактних података

ЗаНат У рУкама
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На страни понуде, потражње и посредовања у запошља-
вању, утврђено је да је већи број инвалида рада и особа са 
лаким телесним инвалидитетом, те да управо ове категорије 
ОСИ чешће налазе посао.

У вези са посредовањем између послодаваца и незапос-
лених ОСИ, оба актера углавном се позитивно изјашњавају о 
улози НСЗ, као институцији значајној при имплементацији 
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
ОСИ. Очекивања обе стране у вези са будућим активностима 
на плану запошљавања ОСИ, такође су везана за НСЗ.  

Почеле обуке 
Национална служба за запошљавање, Филијала 

Зрењанин, организује две обуке за особе са инвалидитетом 
пријављене на евиденцију незапослених: обуку за сервисера 
персоналних рачунара и обуку за израду намештаја од пло-
частих материјала. Обуке су почеле 12. фебруара, а њима је 
обухваћено 14 особа са инвалидитетом - 5 лица стиче знања 
за сервисера рачунара, а 9 вештине столарског заната. Уз ре-
шење о верификованој инвалидности, услов за укључивање у 
обуке била је и завршена средња школа и знање основа рада 
на рачунару - за обуку за сервисере персоналних рачунара, 
односно завршена основна школа - за обуку за израду на-
мештаја од плочастог материјала. Циљ обука је стицање но-
вих знања и вештина, како би се повећале шансе полазника 
за запошљавање.

Обукa за сервисера персоналних рачунара одвија се у 
школи рачунара „Нимико“ у Зрењанину и трајаће 165 часова, 
до 11. априла. 

„Полазници су веома заинтересовани, постављају бројна 
питања, чак и за време паузе остају у учионици да још нешто 
погледају, пробају... Радимо теоријски део упоредо са прак-
тичним. На почетку презентујемо теоријски део - како ради 
неки део рачунара, а затим праксу, како се тај део поправља. 
Бавимо се хардверским делом рачунара, мање софтверским. 
Сврха курса је да се полазници што боље оспособе за сер-
висирање рачунара, зато уче како да рачунар расклапају 
и склапају, читају шеме, спајају делове и слично. Дуго сам 
радио као сервисер. По мојим сазнањима, у граду има око 
10 фирми које се баве продајом и сервисирањем рачунара. 
Ако су сваком предузећу и установи који послују на нашем 
подручју нужне услуге сервисирања рачунара, онда свакако 
постоји могућност да полазници нађу посао или оснују свој 
сервис“, истиче Душан Велимир, дипломирани инжењер за 
развој машинске струке, предавач на обуци за сервисера 
персоналних рачунара.

„Шест година сам без посла, али не губим наду. Добро 
је што је филијала за запошљавање организовала ову обуку, 
предавач је одличан, услови у ‚Нимику‘ такође. Само да је 
посла. Прихватио бих сваки посао, само да га има“, истиче 
Драгослав Стојков, један од полазника курса.

За теоријски део обуке за израду намештаја од пло-
частих материјала, који се одвија у просторијама „Нимика“, 
задужена је Светлана Перић Дурић, дипломирани инжењер 
шумарства. Професорка је веома задовољна кандидатима 
на обуци: „Активни су, пажљиви, заинтересовани, стварно 
слушају и прате градиво. Ово је интересантан и сврсисходан 
курс који омогућава кандидатима да буду монтажери и из-
рађивачи намештаја од плочастих материјала. За покретање 
таквог бизниса нису потребна велика улагања у опрему, нису 
захтевни ни производња ни технологија. Ако им лежи овај 
посао, ако имају осећај за конструкцију, за мере, за простор, 
могу да оснују фирму за израду намештаја од плочастог ма-
теријала, јер увек има потребе да се изради компјутерски 
сто, комода, полица,... Или да то буде радионица за услужно 
сечење плочастих материјала: кројење, сечење по мери, кан-
товање, бушење и слично“.

Практични део обуке реализује се у ДОО „Бејзик лајн“ 
(Basic line) у Зрењанину. За обуку је предвиђено 150 часова, а 
одвијаће се до 7. априла. 

„По струци сам трговац, а без посла сам око две године. 
Обука је добра, практични део интересантан. Другачије је од 

послова које сам до сада радио. Добро је што на овај начин 
стичем још један занат“, истиче један од полазника, Алексан-
дар Милановић, а слично мисли и Мићан Бајић, по струци 
бравар: „Научићу још један занат, и то врло сличан, разлика је 
само у материјалу. Као бравар радио сам са металом, а сада 
са дрветом“.

„Обе обуке су квалитетне и вредне, гледајући знања и 
вештине које се стичу. Изузетна је прилика коју пружа др-
жава, да путем ових обука омогући полазницима да стекну 
вредна знања и добију занат у рукама“, истиче Драгана Ми-
лекић,  власница школе рачунара „Нимико“.

А.Штрбац

Усмерено економско  
 оснаживање жена

У Рашки је Комисија за родну равноправност потписала 
уговор са НВО „ЕУ Прогрес“, на спровођењу пројекта „Усмере-
но економско оснаживање жена“, који се односи на едукацију 
жена из сеоског подручја за обуку за рад на рачунару и писање 
предлога пројеката. Обуку је успешно завршило 15 незапосле-
них жена. Сертификате је уручио председник Општине Рашка 
Јован Чорбић, на скромној свечаности уприличеној у Скупшти-
ни Општине Рашка, 7. марта.

До сада су реализоване обуке за туристичке водиче и изра-
ду сувенира. Сертификат националног туристичког водича до-
било је 19 особа (14 жена и 5 мушкараца). Предавач на обуци био 
је др Бранко Красојевић, из Туристичке асоцијације „Саветник у 
туризму“ из Београда. Носиоци сертификата ће имати могућ-
ност аплицирања за добијање лиценце за националног турис-
тичког водича у Министарству финансија у Београду. Трошко-
ви пута ће бити обезбеђени из преосталог износа из усвојеног 
буџета по пројекту.

Захваљујући обуци за израду сувенира, сертификат је 
добило 16 жена. Предавач Ана Јовановић, из „Сувенира Ср-
бије“ - Кројачева школа веб дизајна, из Земуна, веома успешно 
је полазницама показала како се праве сувенири, како се па-
кују, излажу, презентирају, како се утврђује цена, промовише 
и продаје производ. Направиле су своју страницу на Фејсбуку, 
под називом „Девојке из Рашке“ и већ учествовале и продавале 
своје сувенире на манифестацији „Дани вргања на Копаонику“ и 
манифестацији „Дани вашара“ у Рашки. 

Такође, када је у питању други део конкурса „Подршка 
женском предузетништву“, кроз грантове за покретање женског 
бизниса и помоћ при писању предлога пројеката, захваљујући 
округлом столу који је организовала Национална служба за 
запошљавање, а учешће узела и Комисија за родну равноправ-
ност, две незапослене Рашчанке су добиле грантове за отварање 
малог приватног бизниса. Марина Мијајловић ће отворити 
стоматолошку ординацију (4.000 евра), а Катарина Мутавџић 
радњу за кројење и шивење (3.000 евра). 

Национална служба за запошљавање - Филијала Краље-
во, Испостава Рашка имала је активну улогу у пројекту. Руко-
водилац испоставе, Дијана Јемуовић, уједно је била и коорди-
натор пројекта. Успешно је анимирала незапослена лица да се 
прикључе обукама и пружила помоћ организаторима. 

С.Антонијевић
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Заваривач је једно од ретких занимања за које посла 
има и у време кризе. Млади људи који желе стално 
запослење могу да уложе у своје занимање и добију 
сигуран и добро плаћен посао. Знање из ове области, 

које ће их препоручити страним и домаћим компанијама, 
грађани Србије могу да стекну и у Институту „Гоша“, у коме 
је успешно обучено неколико хиљада заваривача и неколи-
ко стотина инжењера и технолога заваривања. Ускоро креће 
нови циклус едукација у области испитивања методама без 
разарања (ИБР) заварених спојева и материјала, који Инсти-
тут „Гоша“ организује у сарадњи са партнерима из Словачке 
- CECH ZVÁRAČSKÝCH ODBORNÍKOV из Трнаве. Перспектива 
запошљавања младих људи, између осталог, и јесте у еду-
кацији за професије које су потребне привреди сада, али и 
у будућности. Институт ‚Гоша‘ један део својих стручних по-
тенцијала ангажује у том правцу“, наглашава директор Ин-
ститута, дипл.инж.машинства Мирко Личина.

„У сарадњи са словачким партнерима реализовали смо 
пилот-курс за визуелну контролу, који је похађало 6 кандида-
та. Ово је био добар тест за стручњаке Института ‚Гоша‘, али и 
потврда да смо спремни да одговоримо на захтеве српског и 
иностраног тржишта. Наиме, партнери су високо оценили на-
чин на који ми обављамо наставу, па смо добили одобрење да 
самостално реализујемо обуку према материјалима које смо 
усагласили. Они ће на крају курса да изврше проверу и из-
дају сертификате који су међународног карактера“, каже Зла-
тан Милутиновић, дипл.инж.мет, IWE, помоћник директора 
за инжењеринг и консалтинг и један од предавача на обуци. 
Он наглашава да су ови курсеви, поред обука за завариваче, 
веома тражени, те да ће у наредном периоду кандидати који 
имају домаће сертификате из области ИБР метода, моћи исте 
уз кратак курс да нострификују. 

Курс визуелне контроле траје недељу дана, а за по-
лазнике је неопходно да поседују најмање средњу стручну 
спрему. Након завршеног 
курса полазници добијају 
међународни сертификат 
за визуелну контролу, ниво 
II, признат у целом свету.

„Курс који је пред 
нама моћи ће да похађају 
особе које имају минимум 
средњу техничку школу. 
Након курса они ће поста-
ти оператери - испитивачи 
за визуелну контролу ме-

тала и заварених спојева. Наравно, радићемо и остале обуке 
у НДТ (тј. ИБР) области - контрола без разарања. Можда ће 
неки од наших полазника приступити и следећем курсу за 
пенетрантску контролу, која може да се ради паралено са 
визуелном, а радићемо и контролу магнетима, ултразвучну 
контролу, ултразвучно мерење дебљине и курс за очитавање 
радиограма. Тако ће бити покривен читав дијапазон ИБР 
контроле заварених спојева. Динамика реализације обука ће 
зависти од потреба наручилаца. Очекујемо позитивне резул-
те са тендера на којима смо учествовали, што ће отворити 
простор за обуку нових кандидата“, каже Милутиновић. 

Осим курсева за завариваче и инжењере и технологе 
заваривања, у „Гоши“ су актуелне обуке за рад на лиценци-
раним инжењерским софтверима. Такође, у плану су и обуке 
у области ваздухопловства. Опремљени су и за заваривање 
пластике и ултразвучно заваривање метала, што је потпуна 
новина на нашем тржишту. Новина су и обуке за роботско 
заваривање, као и тзв. орбитално заваривање, које је у при-
премној фази, а биће тражено у наредном периоду. 

„Имамо добре потенцијале, пре свега стручне, компе-
тентне и професионалне кадрове и акредитоване лаборато-
рије - лабораторија за испитивања без разарања, механич-
ко-металографска, хемијска и метролошка лабораторија, 
тако да смо компетентни и стручни да нашим клијентима 
пружимо услуге препознатљиво поузданог квалитета и мо-
жемо да одговоримо свим изазовима привреде“, наглашава 
Милутиновић. 

Институт „Гоша“ је акредитован код Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије као ис-
траживачко-развојни институт за истраживање и развој у 
области техничко-технолошких наука за обављање научно-
истраживачке делатности од општег интереса. Институт по-
себну пажњу поклања образовању и сертификовању младих 
кадрова, а издвајају се значајна средства за бољу технолош-
ку опремљеност лабораторија и развој нових технологија, 
као и за оспособљавање за примену ЕН норми, стандарда и 
прописа.

	 	 	 А.Б.

Институт „Гоша“

Перспектива запошљавања младих људи је и у едукацији за професије које су потребне 
привреди сада, али и у будућности

НОВИ ЦИКЛУС ОБУКА
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Авио-компанија из Уједињених Арапских Емирата (УАЕ) 
Етихад ервејз саопштила је да је објавила конкурс за запо-
шљавање кабинског особља на који могу да се пријаве кан-
дидати из Србије. Услов за учешће на конкурсу је да канди-
дати имају више од 21 године и да говоре енглески језик, а 
познавање других језика је додатна предност. Интервјуи с 
најбољим кандидатима биће одржани 26. марта. 

Пред крај 2013. године Етихад ервејз је имао 13.535 за-
послених у својој основној авио-превозничкој делатности, 
што је повећање од 27 процената у односу на 10.656 запосле-
них 2012. Укључујући нову зависну компанију Етихад ерпорт 
сервисиз, ова група сада запошљава укупно 17.603 људи, 
који су припадници 142 различите националности. Од овог 
броја у основној авио-превозничкој делатности ради 1.468 
држављана УАЕ, што је 17 процената више него 2012. Про-
грам емиратизације који спроводи Етихад ервејз укључује 
могућности за кадете пилоте, инжењере, дипломиране ме-
наџере и послове у продаји и на аеродромима. 

Сувласник Ер Србије, Етихад ервејз је основан 2003. го-
дине, а 2013. је превезао 11,5 милиона путника. Компанија 
има летове ка више од 100 дестинација, а њено кабинско 
особље је стационирано у Абу Дабију. Етихад ервејз остварио 
је у прошлој години раст профита од 48 одсто, на 62 милиона 
долара, саопштио је овај авио-превозник. 

Уз текућа четири партнера у којима има власнички удео 
- Ер Берлин, Ер Сејшелс, Вирџин Аустралија и Ер Лингус - 
Етихад ервејз је најавио улагање у још три авио-превозника 
током 2013. У новембру је стигло регулаторно одобрење да 
се купи 24 процента удела у индијској компанији Џет ервејз. 
На крају године Етихад ервејз је очекивао регулаторно одо-
брење за још две инвестиције, удео од 49 процената у српском 
националном авио-превознику Ер Србија (некадашњи Јат ер-
вејз) и 33,3 процената акцијског капитала у Дарвин ерлајну, 
регионалном авио-превизнику са седиштем у Швајцарској. 

У августу је Етихад ервејз и формално добио петого-
дишњи уговор о управљању компанијом Ер Србија. Потом је 
у новембру Етихад ервејз најавио промоцију новог подбрен-
да, Етихад Риџнал, а Дарвин ерлајн први усваја ово име. Но-
вембра 2013. године, баш на десету годишњицу постојања, 
Етихад ервејз је наговестио своје развојне намере када је 
објавио највећу наруџбину флоте у својој историји, до 199 

авиона и 294 мотора, чија цена по ценовнику достиже 67 ми-
лијарди америчких долара.

Етихад ервејз најавио је наредни корак у дугорочној 
пословној стратегији стварањем нове Групе Етихад авиејшн. 
Нова структура значи прелазак са једне авио-компаније на 
ширу глобалну групу која се бави авио-превозом, саопштено 
је из те компаније. 

Група Етихад авиејшн укључује и Етихад ервејз и но-
воосновану Групу Хала, која обухвата путнички менаџмент 
и глобалне компаније за лојалност путника, Етихад аерод-
ромске службе и заједничке и пратеће службе. Раздвојене су 
функције које се односе чисто на Етихад ервејз од оних које 
су потребне да се успостави веза са зависним компанијама, 
заједничким компанијама и партнерима у које је уложен ка-
питал. На челу нове групе је Џејмс Хоган, који је и председ-
ник и генерални директор. 

Група Хала је, како се наводи, основана пошто су пре-
познате комерцијалне могућности авио-превозника које су 
прерасле авио-превоз и ушле у шире послове путовања и 
угоститељства. Хала група ће објединити те послове и по-
већати комерцијалну вредност Етихад ервејза, како за Абу 
Даби, тако и за партнере у које је уложен капитал, или са 
којима су склопљени савези.

А.Б.

Eтихад ервејз

Услов за учешће на конкурсу је да кандидати имају више од 21 године и да говоре 
енглески језик, а познавање других језика је додатна предност. Интервјуи с најбољим 
кандидатима биће одржани 26. марта

пријавите се За посао
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Србија би требало да уложи девет милијарди евра у раз-
вој електроенергетског сектора до 2030. године, као 
кључну карику развоја енергетског система државе. 
Како се наводи у Нацрту стратегије развоја енергети-

ке Србије до 2025. године с пројекцијама до 2030., објављеном 
на сајту Министарства енергетике (www.merz.gov.rs), за већи 
део пројеката предвиђена су заједничка улагања са стра-
ним партнерима. Приоритети су изградња термоелектрана 
на угаљ снаге 700 мегавата до 2025. године, од којих 350 
мегавата до 2020., изградња Реверзибилне хидроелектране 
„Бистрица“ на Лиму, изградња термоелектрана-топлана на 
гас снаге 450 мегавата до 2020. године и изградња преносне 
и дистрибутивне инфраструктуре. Нацрт стратегије оцењује 
да изградњу нуклеарних електрана као могућност не треба 
потпуно искључити, с обзиром на еколошка ограничења за 
производњу струје и будуће потребе. 

Највећи део улагања, укупно 5,3 милијарде евра, пред-
виђен је до 2020. године. Та улагања укључују 200 милиона 
евра у модернизацију хидроелектрана, инвестиције од 1,1 
милијарде евра у нове теремоелектране, 360 милиона евра 
за реверзибилне хидроелектране, 2,3 милијарде евра за об-
новљиве изворе енергије, 200 милиона евра за преносни сис-
тем и 500 милиона евра улагања у дистрибутивни систем. 
Тиме су обухваћене инвестиције и од 634 милиона евра у мо-
дернизацију и еколошко унапређење термоенегетских бло-
кова снаге преко 300 мегавата, да би се до краја 2017. године 
испуниле обавезе Директиве о великим ложиштима која за-
хтева смањење емисија сумпорних и азотних гасова.

Комбиновани систем
Такође, од наредне грејне сезоне у Србији би требало да 

почне наплата грејања по утрошку. За набавку уређаја за ме-
рење енергије испоручене подстаницама обезбеђено је 250 
милиона динара за 2014. Међутим, како је указано на скупу 
Централно-европског форума за развој (Цедеф), ни систем 
топлана, за који ће то представљати додатни посао због ме-
рења, ни потрошачи који живе у лоше изолованим станови-
ма, нису спремни на овакав корак. Због тога ће он на почетку 
бити примењен делимично. Тако ће се у Београду у наредној 

грејној сезони фактички променити само начин плаћања, јер 
ће рачуни бити већи у зимским месецима, док ће се у наред-
них 5 до 10 година, упоредо са побољшањем енергетске ефи-
касности зграда, увести прави систем плаћања по утрошку.

Директор Управе за енергетику Београда, Марко Стоја-
новић, наглашава да Београд, са највећим предузећем за 
даљинско грејање на Балкану и корисничком базом од 
300.000 станова и 10.000 предузећа, још није спреман за та-
кав корак. Највећи проблем представља лоша градња. Више 
од 40% станова, како је навео, нема ни елементарне стандар-
де изолације. Тим корисницима наплата по утрошку донела 
би доста веће рачуне, због чега би се могао очекивати пад 
наплате грејања у зимским месецима. Наплата сада износи 
око 80%, а сваки пад значио би погоршање ситуација. Он је 
навео пример два стана од 50 квадратних метара чији трош-
кови грејања по садашњем систему износе 68.400 динара 
годишње, при чему би стан без добре изолације грејање по 

Енергетска ефикасност и грејање по утрошку

Од 1. октобра 2012. и у Србији постоји обавеза да сви нови објекти морају да имају 
“енергетске пасоше”, који садрже опште податке о згради, климатске и термотехничке 
податке, као и препоруке за побољшање енергетских својстава објекта. У Србији је 
тренутно неефикасно око 90% објеката 

Чист раЧун дуГа љубав

Регионална енергетска стратегија
Енергетска заједница Југоисточне Европе усвојила је 

крајем октобра, у Београду, Регионалну енергетску стратегију, 
којом је обухваћено 35 пројеката чија је вредност процењена на 
око 30 милијарди евра. Међу тим пројектима 14 се односи на 
електроенергетику. На министарском савету Енергетске зајед-
нице донета је и одлука о продужењу примене уговора о Енер-
гетској заједници за десет година, до 2026. године.

Зорана Михајловић, министарка енергетике Србије, ма-
гласила је да је било предложено 100 пројеката из сектора 
електричне енергије, гаса и нафте који су од великог интереса 
и имају прекогранични утицај. Михајловићева је истакла и да 
је усвајање листе пројеката значајно, јер се регион Југоисточне 
Европе од 2001. године суочава са дефицитом енергије. Она је 
оценила да је усвајање листе пројеката од интереса за Енергет-
ску заједницу важно за Србију која се налази у центру региона и 
свој положај мора да додатно истакне и искористи.

Комесар Европске уније за енергетику, Гинтер Етингер, ис-
такао је да ће одређивање конкретних пројеката стимулисати 
улагања и подићи безбедност снабдевања енергијом. Он је до-
дао да ће сваки од одабраних пројеката, који не буду заживели и 
који се не буду применили као што је очекивано, бити уклоњени 
са листе. Етингер је подсетио да је Енергетска заједница повеза-
на са ЕУ и да имају заједнички циљ да промовишу инвестиције, 
подстичу економски развој и гарантују безбедност снабдевања 
енергијом, водећи рачуна о заштити животне средине.
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утрошку плаћао 82.800 динара годишње, а онај квалитет-
није градње 56.400. Од грејне сезоне 2014-2015. тај систем ће 
морати да се промени, па ће се током шест топлих месеци 
плаћати само фиксни трошкови мањег износа, док ће се на 
шест зимских месеци поделити трошкови потрошње. Једи-
ница (за обрачун потрошње) ће остати метар квадратни, али 
ће бити везан за потрошњу која се измери у подстаници у 
згради.

Објашњавајући тај такозвани комбиновани систем, 
Марко Стојановић је рекао да укупан годишњи износ који 
се плаћа не би требало да се промени. У наредних пет до 10 
година прави систем плаћања по утрошку ће се уводити у 
зграде у којима се за то стекну услови. У томе би требало да 
помогне и новац који ће грађани и предузећа моћи да ко-
ристе за побољшање енергетске ефикасности зграда, однос-
но изолације. Стојановић је најавио да ће поред Републичког 
фонда за енергетску ефикасност, Београд вероватно имати и 
свој фонд, а да су у току преговори о добијању новца Светске 
банке за ту сврху. 

У Србији је од 3,2 милиона станова отприлике сваки чет-
врти на систему даљинског грејања. Од 59 градова и општи-
на, само у седам топлане имају наплату рачуна по утрошку, 
док се у некима то пробно ради за одређени број корисника. 

Енергетски пасоши
За прелазак на нови систем без проблема, потребно је и 

да га грађани прихвате као добар. За то су, према речима са-
ветнице у сектору за нафту и гас Министарства енергетике, 
Ксеније Миланковић, погодни летњи месеци. У том периоду 
грађани плаћају мањи износ, односно само фиксне трошкове, 
па ће грађани изградити позитивнији став о овој промени. 
Према њеним речима, потребно је потрошаче припремити за 
ову промену, тако што ће им се на полеђини рачуна давати 
пример рачуна у новом систему. За ову годину је обезбеђено 
250 милиона динара за набавку уређаја за мерење испоруче-
не топлотне енергије за сваку предату станицу, а 9. јануара је 
објављен и позив за подношење понуда. 

„На овај начин ће се омогућити мерење испоручене 
топлотне енергије и обрачун према утрошку у свим стамбе-
ним зградама у Србији са више засебних стамбених једини-
ца“, рекла је Ксенија Миланковић на скупу Централноевропс-
ког форума за развој посвећеног овој теми.

Председник Скупштине Инжењерске коморе Србије, 
Драгослав Шумарац, наглашава да је у Србији тренутно 
неефикасно око 90% објеката и да би до 2020. године Србија 
могла да повећа енергетску ефикасност објеката на 50% по-
стојећег фонда зграда, али је за то, како се процењује, потреб-
но око 1,6 милијарди евра, које би према ранијим најавама 
надлежних требало да се обезбеде из повољних кредита. 

Шумарац је навео да је за годину и по дана издато више сто-
тина енергетских пасоша за зграде, као и да је до сада око 
1.200 инжењера добило лиценцу за енергетску ефикасност, а 
решења 150 фирми које могу да обаве енергетски преглед и 
израђују пасоше и елаборате о енергетској ефикасност.

„Тешко је да ћемо до 2020. моћи да имамо све зграде 
енергетски ефикасне, али уз повољно финансирање може-
мо да повећамо енергетску ефикасност“, казао је Шумарац 
за Бету и додао да би то значило и запошљавање за домаћу 
индустрију грађевинског материјала, као и грађевинске фир-
ме. Он је подсетио да од 1. октобра 2012. и у Србији постоји 
обавеза да сви нови објекти морају да имају такозване „енер-
гетске пасоше“, који садрже опште податке о згради, климат-
ске и термотехничке податке, као и препоруке за побољшање 
енергетских својстава објекта, а који је потребан за издавање 
употребне дозволе.

„За протеклих годину и по дана издато је неколико сто-
тина ових пасоша“, рекао је Шумарац и додао да је до сада 
обуку за издавање пасоша прошло 1.700 инжењера, стручни 
испит положило је 1.400, а лиценцу за енергетску ефикас-
ност добило је 1.200. Шумарац је казао и да је Министарство 
грађевинарства издало решења за више од 150 фирми које 
могу да раде енергетске прегледе, израду пасоша и елабора-
те о енергетској ефикасности, који се прилажу уз грађевин-
ску дозволу. Он је истакао да се за сада поштује Правилник о 
енергетској ефикасности зграда, који поред осталог утврђује 
количину потрошене енергије за грејање или хлађење стана 
или зграде, а усклађен је са прописима у Европској унији. 
Шумарац је казао да се у Србији тренутно просечно троши 
око 150 до 200 киловат часова по метру квадратном на го-
дишњем нивоу за грејање или хлађење, што је три до четири 
пута више од европског просека.

Он је подсетио да је енергетским пасошима предвиђено 
осам разреда, од А плус до Г, с тим што је А плус највећа енер-
гетска ефикасност, односно најмања потрошња енергије по 
квадратном метру. За нове зграде најнижа категорија може 
да буде Ц, односно 65 киловат сати по метру квадратном на 
годишњем нивоу, а предвиђено је да стари објекти буду уна-
пређени најмање за једну категорију. Шумарац је казао да је 
основа енергетског унапређења већ постојећих зграда изола-
ција зидова и замена прозора и врата, као и прилагођавање 
система за грејање или хлађење како би били штедљиви. 
Процењује се да енергетски пасоши поскупљују изградњу за 
око 5%, али повраћај средстава уложених у енергетску ефи-
касност може да се очекује за пет до шест година, кроз мању 
потрошњу енергије.

А.Б.
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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)


