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МЕД И ВИСКИ
      У нишкој Индустријској зони „Север“, 12. септембра 
отворена је нова фабрика компаније „Џонсон електрик“, 
водећег светског произвођача електрокомпоненти. У њој 
ће до краја наредне године посао наћи око хиљаду рад-
ника. Фабрика је за овдашње услове подигнута брзином 
светлости - за непуних годину дана, што говори да брзо 
у Србији није увек кусо.
   Промичу и други покушаји да се не само брже мисли 
већ и ради, што илуструју измене Закона о високом об-
разовању, по којима ће страна диплома ради запошља-
вања бити призната у року од 90 дана од дана пријема 
захтева. Донедавно се чекала дуже од посла. Тим и дру-
гим темама високог образовања бавимо се у нашој Теми 
броја.
   Остајемо код младе генерације. Оку не само јавности 
већ и медија промакао је податак да је број младих на 
евиденцији НСЗ први пут после дуго година пао испод 
200.000. Такође, шест месеци заредом број незапослених 
на евиденцији НСЗ постепено се смањује, а да при томе 
расте број стално запослених. У јулу и августу са еви-
денције НСЗ запослене су 43.082 особе, док је у првих 
шест месеци ове године запослено 100.578 особа, што је 
пораст од 28,5 одсто месечно, саопштио је на конферен-
цији за штампу директор Националне службе за запо-
шљавање Зоран Мартиновић.
   Занимљиво је да је дошло и до пораста запошљавања 
лица старијих од 50 година, што се може сматрати непо-
средним резултатом усвојених измена и допуна Закона 
о раду, по којима је прецизирана обавеза послодавца у 
исплати отпремнина. 
   Статистика не може да дисциплинује послодавце, али 
може да упозори на положај жена приликом запошља-
вања: свака друга жена у Србији доживела је неку врсту 
дискриминације - показали су резултати истраживања 
Виктимолошког друштва о положају жена у Србији, о 
чему пишемо у рубрици Друштво. 
   Податак да по јавном позиву намењеном Ромима у Па-
раћину, као ни на подручју целе Филијале Јагодина, није 
било поднетих захтева, не говори у прилог чињеници да 
је данас до посла најтеже доћи. Не чекајући било чији 
позив, Град Ужице и ужичка филијала НСЗ, у сарадњи 
са Омладинским клубом из Ужица, од 1. октобра орга-
низују тромесечну школу страних језика, у којој ће 180 
младих Ужичана имати прилику да бесплатно науче 
шпански, француски или енглески језик. Предавачи ће 
бити професори страних језика с евиденције незапосле-
них, а уз праксу добиће и џепарац за волонтерски рад. 
  Док се у Србији већ деценијама поуздано зна да је 
пољопривреда наша велика, али наравно неискоришће-
на - шанса, на крову британског парламента точе не 
виски већ мед, јер се тамо налазе кошнице. Градоначел-
ник Лондона је пре неколико година отворио око 1500 
локација у граду за узгајање поврћа. У Британији је доз-
вољено држање кока носиља у баштама градских поро-
дичних кућа. Шангај с готово 20 милиона становника 
добија са својих урбаних и периурбаних територија 100 
одсто млека, 90 одсто јаја... Производњом хране у градо-
вима данас се бави близу 800 милиона људи. О урбаној 
пољопривреди више на нашим странама Сазнајте више. 

Милош Чолић
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Влада Србије је запошљавање ставила у врх својих при-
оритета, јер је висока стопа незапослености највећи 
социјално-економски проблем у нашој земљи већ 
дужи низ година. Охрабрују подаци да је у другом 

кварталу ове године забележено истовремено смањење броја 
незапослених и благо запошљавање.

„Подаци из Анкете о радној снази, која се од ове године 
спроводи на кварталном нивоу, показују да је стопа незапос-
лености радно способног становништва 20,3 одсто, што је за 
0,5 одсто мање 
него у првом 
кварталу ове 
године, а чак 
3,8 одсто мање 
него у другом 
кварталу прошле године“, 
саопштио је на конферен-
цији за штампу директор 
Националне службе за за-
пошљавање (НЗС) Зоран 
Мартиновић и додао да је 
садашња стопа незапосле-
ности за готово пет проце-
ната нижа него у рекордном 
априлу 2012. године, када је 
достигла 26 одсто. 

Мартиновић је додао да 
овај позитиван тренд прати 
и тренд смањења броја неза-
послених на евиденцији НСЗ.

„На крају августа на 
евиденцији су била регис-
трована 757.234 лица, што је за 4,8 одсто 
или 36.382 лица мање него у фебруару. 
Ово је шести месец заредом да се број незапослених на еви-
денцији НСЗ постепено смањује“, нагласио је Мартиновић. 
Он је истакао да је према подацима из Анкете о радној сна-
зи и стопа запослености за други квартал била већа за 1,3 
одсто него у првом кварталу и да је износила 49,3 одсто за 
становништво узраста од 15 
до 64 године.

„Вредност стопе запосле-
ности повећана је за 3,5 од-
сто у односу на исти квартал 
2013. године, када је износила 
45,8 одсто. Имамо упоредо 
смањење незапослености - и 
према Анкети о радној снази 
и према нашим подацима, 
као и благи пораст запос-
лености“, рекао је директор 
Националне службе за запо-
шљавање Србије и додао да је 
од почетка године запослено 
више од 143.000 људи, што је 
за 4,2 одсто више него прошле 
године.

„То је скоро 18.000 запос-
лених месечно, што је пораст 
од 4,2 одсто у односу на исти 
период 2013. године. У јулу и августу с евиденције НСЗ су 
запослене 43.082 особе (у просеку 21.241 месечно), док је у 
првих шест месеци ове године запослено 100.578 (16.763 

месечно), што је пораст од 28,5 одсто месечно“, објаснио је 
Мартиновић и нагласио да је овај тренд био изразитији про-
теклих месеци не само због сезонских послова, већ и због 
примене три закона која су послодавцима донела олакшице. 

„Дошло је до повећања запошљавања лица која су на 
евиденцији дуже од шест месеци, управо због субвенција 
и пореских олакшица које послодавци могу да остваре за 
њихово запошљавање, што је регулисано Законом о порезу 

на доходак грађана и Законом 
о доприносима за обавезно со-
цијално осигурање. Први пут 
број младих на евиденцији 
НСЗ је испод 200.000 и дошло 
је до већег запошљавања осо-
ба без квалификација, махом 
на сезонским пословима, али 
су томе допринеле и активне 
мере које НСЗ спроводи. Дошло 
је и до пораста запошљавања 
лица старијих од 50 година, што 
можемо сматрати директном 
последицом усвајања Закона 
о раду, који је дефинисао на-
чин исплате отпремнина“, ре-
као је Мартиновић и додао да 
послодавци немају обавезу да 
исплаћују отпремнине за све 
године стажа. Ипак, старијих 
од 50 година који су у потра-
зи за послом сада је више него 
прошле године, док је број неза-
послених млађих од 30 година 
мањи за 3,7 одсто. Мартино-
вић је као посебно охрабрујућу 

чињеницу истакао да је у последња два месеца за пет одсто 
повећан број оних који су се запослили за стално (иако рад 
на одређено време и привремено запошљавање остају најдо-
минантнији облици ангажовања). Изразио је наду да је то 
последица појачане привредне активности, а не само већих 

овлашћења и појачане актив-
ности инспекције рада у прет-
ходном периоду.  

Мартиновић је додао да је 
новопријављених на евиден-
цији НСЗ 9,5 одсто мање у од-
носу на јануар-август прошле 
године, а само у августу ове 
године број новопријављених 
је мањи 2,8 одсто него у истом 
месецу 2013. године. Према 
образовању, скоро трећина 
је са ниским или без икак-
вих квалификација - 241.184, 
највише је особа са средњом 
школом - 54,4 одсто, док је са 
факултетом 8,3 одсто. Просеч-
но чекање на посао у Србији 
је четири године, а од укуп-
ног броја особа на евиденцији 
НСЗ, 68,6 одсто или 519.351 

тражи посао дуже од 12 месеци и они се сматрају дугорочно 
незапосленима, а међу њима су 272.962 жене (52,6 одсто). 

ТРЕНДОВИ   Шести месец заредом број незапослених на евиденцији НСЗ постепено се смањује

РАСТЕ БРОЈ СТАЛНО ЗАПОСЛЕНИХ
У јулу и августу са евиденције НСЗ су запослене 43.082 особе, док је у првих шест месеци 

ове године запослено 100.578 особа, што је пораст од 28,5 одсто месечно

А.Бачевић

FoNet

Број младих на евиденцији НСЗ
испод 200.000

Стопа запослености у 
другом кварталу већа 

за 1,3 одсто 

      Осетљиве категорије
  Активности НСЗ усмерене су на повећање броја ангажо-
ваних лица са евиденције, посебно осетљивих категорија. 
 „Актуелни су јавни позиви за спровођење мера активне 
политике запошљавања и очекујемо да се кроз разне вр-
сте мера укључи 3.500 лица, од чега 2.500 особа са инва-
лидитетом. У јавне радове ће бити укључено око 1100, док 
ће кроз обуке за тржиште рада проћи 800 особа. У мере 
функционалног образовања одраслих биће укључено 1500 
лица. Једна од значајних мера је субвенција за самозапо-
шљавање, на коју ће право остварити 615 особа. Ова мера 
је посебно усмерена ка Ромима, а до сада су се пријавиле 
62 особе ромске националности“, казао је Мартиновић и 
нагласио да се 36 локалних самоуправа пријавило за суфи-
нансирање спровођења локалних акционих планова и за то 
издвојило око 380 милиона динара. 
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ДРУШТВО   Шта су показали резултати истраживања Виктимолошког друштва 
o положају жена у Србији

ТЕЖЕ ДО ПОСЛА - ЛАКШЕ ДО ОТКАЗА

Различита истраживања показала су да су ретке об-
ласти живота у којима жене нису дискриминисане, 
или бар драстично више дискриминисане од супрот-
ног пола. Жена најчешће ради два посла с пуним рад-

ним временом - у кући и на радном месту, и на оба се сусреће 
са проблемима, па и са злостављањем. Ипак, тај положај није 
карактеристичан само за жене у Србији.

Свака друга жена у Србији доживела је неку врсту дис-
криминације приликом запошљавања, а више од 80 одсто 
сусрело се са дискриминацијом на радном месту, показују 
резултати истраживања Виктимолошког друштва Србије. 
Припаднице женског пола у старту имају мање шансе за за-
пошљавање и напредовање, а живот с децом знатно повећа-
ва разлике између стопе запослености између мушкараца и 
жена.

Међу најчешћим облицима дискриминације су распити-
вање о брачном статусу и плановима за материнство, наме-
тање такозваних „женских послова“, који нису у опису радног 
места и коментарисање физичког изгледа. Дискриминација 
је готово у истој мери заступљена и на радном месту.

„Прековремени неплаћени рад, рад на црно, премештај 
на ниже радно место, сексуално уцењивање, па чак и физич-
ко насиље, само су део примера из искуства жена“, каже Јас-
мина Николић из Виктимолошког друштва Србије.

Економска криза и сиромаштво су још више продубили 
овај проблем и довели до тога да жене морају свашта да трпе 
како би добиле и задржале посао. 

„Жене се у нашој земљи теже запошљавају, лакше от-
пуштају и мање плаћају за исти посао, квалификације и 
квалитет рада. Физички изглед је важнији од дипломе. Пи-
тања о приватном животу, плановима за удају и потомство 
постављају се у готово свим случајевима, али оно што је 
мени симптоматично и веома забрињавајуће је дискрими-
нација везана за здравствено стање, што је питање важно за 
лекара, а не послодавца. Неретко се дешава да послодавци 
уцењују радницу да не може да иде на боловање, и то више 
није питање само дискриминације на радном месту, већ уг-
рожавања здравља људи“, каже Николићева, додајући да је 
већи проблем што жене из страха због губитка посла ретко 
пријављују овакве случајеве.

Дискриминацију највише трпе жене запослене у приват-
ном сектору, раднице које нису пријављене и оне које немају 

стални уговор о раду. Иако су жене у просеку образованије 
од мушкараца, њих је и даље више у мање плаћеним про-
фесијама - просвети, здравству и сектору социјалних услуга, 
док мушкарци доминирају професијама које су синоним за 
новац, утицај и моћ.

На другој страни, откако је нова влада укинула Управу 
за родну равноправност, у Србији се нико институционално 
не бави проблемом дискриминације жена, њиховог образо-
вања и једнаке заступљености у државним органима и пре-
дузећима.

„Неприхватљиво је да Србија, као земља која следеће 
године преузима председавање ОЕБС-ом, нема институцију 
коју имају све земље и која би спроводила Националну стра-
тегију о равноправности полова“, рекла је Зорана Антоније-
вић из ОЕБС-а. Више од 50 невладиних организација и готово 
70 угледних појединаца предвођених Академијом женског 
лидерства затражили су од Владе Србије да испуни обећење 
и оснује Канцеларију за родну равноправност. 

      Традиција покрета и предрасуда 
  Иако Србија има дугу традицију женских покрета, нарочи-
то у Војводини, већином су такви покрети били везани за ан-
тифашистичке и антиратне идеје. Ипак, временом се мењају 
и ставови, тако да се данас женски покрети код нас везују 
за два највећа проблема. Први је насиље у породици, којем 
су жене чешће изложене, а други је област запошљавања и 
рада. У Србији је Закон о равноправности полова донет тек 
2009. године, а у њему се, макар декларативно, залаже за 
родну равноправност и регулишу се неке од најкарактерис-
тичнијих области живота у којима је жена дискриминисана.
  „И у нашем друштву постоји много предрасуда око тога 
шта феминизам јесте и шта значи и шта је женски покрет. 
Врло често се дешава да жене саме кажу: ‚Ја се залажем за 
боља права и равноправност полова, али нисам феминист-
киња‘, а заправо то управо то значи“, каже Драгана Тодо-
ровић, експерткиња за родну равноправност. 

Дискриминацију највише трпе жене 
запослене у приватном сектору и 
раднице које нису пријављене

Свака друга жена у Србији доживела је неку врсту дискриминације приликом запошљавања. 
Више од 80 одсто сусрело се са дискриминацијом на радном месту

А.Б.
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Чешка влада одлучила је да, упркос противљењу 
послодаваца, повећа за 8,2 одсто минималну зараду, 
која ће уместо садашњих 314 евра месечно од наред-
не године износити 340 евра по садашњем курсу, 

преноси агенција „Бета“.
„Минимална зарада је код нас јако мала и не омогућава 

достојанствену езгистенцију људима који за њу раде. Засту-
пам став да минималну зараду треба повећавати, тако да 
буде мотивација у односу на примања од социјалне помоћи“, 
казао је чешки премијер Бохуслав Соботка.

Синдикати су овог септембра, током преговора у еко-
номско-социјалном дијалогу, предлагали да се минималац 
подигне на 370 евра месечно. Иако су послодавци упозора-
вали да је повећање за преко осам одсто сувише велико и 
да неки од њих неће имати средстава да исплате те зараде, 
обични Чеси уверени су да је и та сума сувише мала, те да би 
минимална зарада требало да се креће око 740 евра месеч-
но, односно око 80 одсто просечне зараде у земљи, показала 
је студија Истраживачког института за рад и социјална пи-
тања.

Чак и минималац већи него што је одлучила влада, од-
носно од око 370 евра, како предлажу синдикати, према тој 
студији био би мотивација тек за 5,9 одсто Чеха да потраже 
посао, уместо да живе од социјалне помоћи. У Чешкој, према 
проценама Министарства рада и социјалних питања, мини-
малну зараду добија око три одсто запослених, значи између 
100.000 и 120.000 грађана.

Већина Француза нема довољно средстава да штеди 
и оставља са стране новац за црне дане, што их чини 
неспокојним, пренео је лист „Пуан“ резултате анкете 
„Заштита грађана од сиромаштва“, коју сваке године 

спроводи „Ипсос“. Страх да ће у неком тренутку бити суо-
чени са сиромаштвом има чак 55 одсто грађана Француске, 
што је 10 одсто више него 2007., али незнатно мање него 
прошле године.

Према новом закону достављеном мађарском парла-
менту, банке у тој земљи ће морати да плате одште-
ту у висини од 3,2 милијарде евра зајмопримцима 
који су оштећени због подизања каматних стопа на 

кредите.
„Мађарски банкарски сектор ће морати да врати мађар-

ским домаћинствима 1.000 милијарди форинти (3,2 милијар-
де евра)“, изјавио је лидер владајуће мађарске партије Фидес 
Антал Роган, а преноси агенција „Франс прес“. Према Рога-
новим речима, најновији предлог закона забраниће комер-
цијалним банака да подижу каматне стопе на позајмице или 
на ненаплаћене кредите до 30. априла 2016. године. Осим 
тога, висина каматних стопа током периода отплате кредита 
ће, како наводи Роган, поново бити израчуната, што значи 
да ће просечан зајмопрималац из око 400 мађарских банака 
морати да врати 25-30 одсто мању суму.

Исплата банкарске одштете грађанима повезана је са 
повољним кредитима деноминованим у страним валутама, 
које су Мађари узели пре избијања глобалне финансијске 
кризе 2008/2009. године, али чија је отплата касније порасла 
до неодрживих износа због пада вредности националне ва-
луте форинте.

ОД 1. ЈАНУАРА 
МИНИМАЛАЦ 340 ЕВРА

Половина Француза у страху од сиромаштва

Мађарске банке мораће да одреше кесу

МАЊЕ ПАРА ЗА 
ЦРНЕ ДАНЕ

ГРАЂАНИМА 3,2 
МИЛИЈАРДЕ ЕВРА

ГОРЕ - ДОЛЕ ЕКОНОМИЈА   Упркос противљењу 
послодаваца чешка влада повећала минималну 

зараду

„Минимална зарада је јако мала и не омогућава 
достојанствену езгистенцију људима који за њу 

раде“, истиче чешки премијер

Аустрија
УГРОЖЕНО 11.000 РАДНИХ МЕСТА
Санкције ЕУ против Русије и противмере Москве 

могле би аустријској привреди нанети штету у висини 
од 775 милиона евра, што одговара угрожавању 11.000 
радних места, указује експерт бечког економског инсти-
тута (Wifo) Оливер Фриц. Он је у изјави бечком днев-
нику „Стандард“ рекао да ова рачуница полази од прет-
поставке да ће извози у Русију пасти за једну петину. У 
рачуницу нису укључене индиректне последице по про-
извођаче делова, на пример, за производњу у Немачкој 
намењену за Русију. Међутим, Фриц је уверен да ће ефек-
ти украјинске кризе по привреду бити на нивоу промила.
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Краћи рокови признавања страних диплома, који тре-
ба да врате стручњаке из иностранства, обавезан 
репозиторијум докторских дисертација, продужење 
рока „старим“ студентима за завршетак школовања 

- најважнија су решења у изменама Закона о високом обра-
зовању, које је недавно већином гласова усвојила Скупшти-
на Србије. Поред осталог, ови предлози требало би да реше 
проблеме који су се појавили у пракси приликом уписа по-
следње године студија. 

Министар просвете Србије Срђан Вербић изјавио је да 
је високо образовање најквалитетнији део образовног систе-
ма Србије, али да тај систем треба унапредити.

„Без обзира на све проблеме, високо образовање у Ср-
бији је битно боље од земаља у окружењу, што се види и на 
последњој Шангајској листи. Тим сегментом образовања мо-
жемо да будемо задовољни, али неким другим не можемо, 
и зато су биле неопходне измене закона“, 
рекао је Вербић, образлажући у Скупштини 
Србије Предлог закона о изменама и допу-
нама Закона о високом образовању. Навео је 
да се Закон о високом образовању не мења 
само због усклађивања са прописима ЕУ, 
већ због свега што нас свакодневно тера на 
промене и побољшање система. 

Неки од разлога за измене закона су 
проблеми у поступку добијања дозволе за рад и акреди-
тације, примедбе Агенције за борбу против корупције због 
непостојања рокова за издавање дозвола, именовања, обез-

беђивање јавности рада, признавање страних високошкол-
ских исправа.

Усвојеним изменама раздвојено је признавање стра-
них високошколских диплома ради запошљавања у Србији 
(професионално признавање), од оног у којем страни студент 

жели да настави школовање на нашим факултетима (ака-
демско признавање). Признавање у случају наставка школо-
вања остаје у надлежности факултета и универзитета, који 
доносе решење у року од 60 дана од дана пријема уредног 
захтева. И код професионалног признавања посао треба да 
буде олакшан, али ће целу процедуру, која је до сада трајала 
месецима и кандидати су често одустајали, од универзитета 
преузети Министарство просвете, односно Еник-Нарик цен-
тар.

„Због тога је предвиђено оснивање Еник-Нарик центра, 
за брзо и ефикасно признавање страних високошколских 
исправа, што ће омогућити повратницима из иностранства 
да њихова диплома буде валидна и да могу да се запосле“, 
казао је Вербић. Измене закона предвиђају да се признаје 
ниво стеченог знања, односно неће се упоређивати студијски 
програм страног факултета са студијским програмима у 
земљи. Диплома ради запошљавања биће призната у року 
од 90 дана од дана пријема захтева.

Трећа категорија признавања високошколских диплома, 
по речима министра, јесте ради регулисаних професија, али 
то није могуће решити овим законом. „Нови пропис би морао 

ТЕМА БРОЈА   Усвојене измене Закона о високом образовању

БРЖИ
ПУТ ДО 
ДИПЛОМЕ

Раздвојено је признавање страних високошколских диплома ради запошљавања и ако страни 
студент жели да настави школовање на нашем факултету. Страна диплома ради запошљавања биће 

призната у року од 90 дана од дана пријема захтева

Предвиђено оснивање Еник-На-
рик (ENIC/NARIC) центра за брзо 

и ефикасно признавање страних 
високошколских исправа

     Регистар докторских дисертација

  Министар Вербић рекао је да успостављање регистра док-
торских дисертација у техничком смислу никада није било 
проблем, већ се огледало у различитим мотивацијама учес-
ника у образовном систему да одговорно приступе овом 
послу.
  „Због тога су сада утврђени рокови да се регистри успоста-
ве на више нивоа, како у високошколским институцијама, 
тако и у министарству, које би требало да обједини све базе 
података“, рекао је Вербић и додао да ће радна група која је 
радила на Нацрту измена и допуна Закона о високом обра-
зовању наставити да ради, изразивши наду да ће се потпу-
но нови закон појавити до краја 2015. године.
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бити донет ускоро, да би се на одговарајући начин решења 
тог закона применила на Закон о високом образовању“, рекао 
је Вербић.

У Закону о високошколском образовању су утврђивање 
рокова у поступку акредитација, издавање и одузимање 
дозвола за рад високошколских институција. Детаљно се 
прецизирају поступци акредитације и издавања дозволе 
за рад факултетима, а дозвола за рад важи пет година на-
кон обављене акредитације. Ако установа не поднесе нови 

захтев за обнову акредитације, Министарство је обавезно 
да у року од три дана донесе решење 
којим се забрањује рад. То значи га-
шење факултета ако сви студијски 
програми остану без дозволе за рад. 
Измене предвиђају да се о захтеву за 
акредитацију мора решити у року од 
12 месеци од подношења. До сада је 
рок био недефинисан, давало се само 

упозорење, што је продужавало поступак. Уколико Комисија 
за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) за годину дана 
не реши о захтеву, Национални савет за високо образовање 
може да распусти део или целу комисију, што значи да више 
нема одуговлачења овог поступка. Национални савет може 
поништити одлуку КАПК и у другостепеном поступку одо-
брити студијски програм, односно донети коначну одлуку, 
једно је од предложених решења, иако је о овој измени било и 
идеја да Савет не може донети коначну одлуку.

Измене закона предвиђају подизање квалитета доктор-
ских студија, па се за универзитете, како државне тако и при-
ватне, уводи обавеза да формирају јавно приступачне репо-
зиторијуме докторских дисертација. Такође, репозиторијуме 
ће имати и Министарство просвете, а уколико буде усвојен 
предлог, најмање један рецензент на докторским студијама 
мора да буде са стране високошколске установе.

Изменама је учињен уступак и „старим“ студентима, 
који су студије започели по „преболоњским“ програмима. 
За њих је продужен рок да до краја 2015/16. године заврше 
студије. Такође, новина је увођење могућности ангажовања 
сарадника ван радног односа, у складу са потребама висо-
кошколских установа, отклањање проблема који доводе до 
губитка статуса студента и упис у наредну школску годину.

Измене закона о високом образовању отварају и мо-
гућност уписа страних студената на универзитете у Србији 
под једнаким условима, али тек пошто Србија приступи ЕУ. 
Предвиђено је да студент у школској 2014/2015. може да се 
финансира из буџета ако је остварио најмање 48 ЕСПБ бо-
дова и рангирао се у оквиру укупног броја студената чије се 
студије финансирају из државног буџета. Допуне се односе 
и на већу заштиту података о личности, већу транспарент-
ност високошколских институција у домену финансирања, 
одређивања школарина.

Александра Бачевић

Дозвола за рад факултети-
ма важи пет година након 
обављене акредитације

Изменама је учињен уступак и „старим“ студенти-
ма, којима је продужен рок за завршетак студија

        Четири хиљаде страних студената 
  Универзитет у Београду прославио је 13. септембра 206. 
годишњицу постојања. Као датум оснивања Универзитет 
обележава дан када је 1808. године Доситеј Обрадовић ос-
новао Велику школу у Београду. Данас та установа има око 
90.000 студената на 31 факултету, 11 института, 10 центара 
и око 3.000 предавача.
  Ректор Универзитета у Београду Владимир Бумбаши-
ревић истакао је велики успех и напредак најстарије ви-
сокошколске установе у региону, која се све боље котира 
на престижној Шангајској листи универзитета, а расте јој 
и међународни углед када је реч о студијама математике 
и физике.
„Застој у финансирању високог образовања не сме да се 
догоди, и то не сме да прекине наше успехе“, казао је Бум-
баширевић и навео да Универзитет у Београду жели да има 
што више страних студената, којих је тренутно приближно 
4.000. Више од 50 одсто страних студената долази из зе-
маља у окружењу, а они који долазе из остатка света имају 
проблем са визама.
  Државни секретар у Министарству просвете Александар 
Белић сматра да високо образовање и наука треба да буду 
кључни у опоравку земље, али и напомиње да је у том послу 
потребна подршка целе академске заједнице. 

        Велика матура - замена за пријемни 
  Садашње пријемне испите за упис на факултете требало 
би у јуну 2018. године да замени велика матура, која ће, пре-
ма предлогу на којем се још ради, бити посебна за сваки 
тип школе, односно, имаћемо општу, стручну и уметничку 
матуру, у зависности од тога из које образовне установе 
средњошколци излазе. У Заводу за вредновање квалитета 
образовања и васпитања, где у сарадњи са Министарством 
просвете припремају концепт, истичу да би велика матура 
требало да буде уведена 2017/18. године, а полагаће је ге-
нерација која ће у јуну 2018. уписивати факултет.
  „До тада, концепт кроз расправу треба да прође много ин-
станци, академску заједницу, Национални просветни савет, 
Министарство просвете, које даје последњу реч“, рекао је за 
„Танјуг“ директор Завода Драган Банићевић.
  Заменик председника Конференције универзитета Србије 
(КОНУС-а) Мирослав Весковић наводи да су у том телу 
спремни да конструктивно разговарају о овој теми, водећи 
рачуна о интересу свих да најбољи и најспремнији долазе на 
универзитет. Весковић, међутим, подсећа да број места на 
универзитетима и високим школама превазилази број деце 
која из једне генерације треба да студирају и указује да тре-
ба водити рачуна и о све неповољнијој демографској слици.
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вима наше земље отварали слични цен-
три“, нагласио је Васин.

Носилац пројекта „Знање свима“ је 
Стручна служба за реализацију програ-
ма привредног развоја АП Војводине уз 
партнерске институције - Покрајински 
секретаријат за привреду, запошљавање 
и равноправност полова, Едукативни 
центар за обуке у професионалним и 
радним вештинама, Завод за равноп-
равност полова и удружења жена „Врд-
ничанка“ из Врдника, „Колевка Бачке“ 
из Бача и „Словенка“ из Гложана. 

Пројекат „Иновативни систем за 
унапређење знања и вештина - Знање 
свима“ финансијски су подржале Ев-
ропска унија и Аустријска агенција за 
развој. У оквиру пројекта планирани су 
програми обука за куваре, посласти-
чаре, пекаре, обуке за израду сувени-
ра и рукотворина, обука за маркетинг, 
менаџмент и пословање, за предузет-

ништво и иновације, као и обуке за енглески и немачки језик.

У Едукативном центру 
за обуку у профе-
сионалним и рад-
ним вештинама, у 

Новом Саду, 9. септембра 
организована је свечана 
додела сертификата по-
лазницима обука у оквиру 
пројекта „Иновативни сис-
тем за унапређење знања и 
вештина - Знање свима“. Од 
оснивања 2012. године кроз 
новосадски Едукативни цен-
тар прошло је око 3 хиљаде 
људи. Обука је за полазни-
ке бесплатна, а након ње 
имају више могућности за 
запошљавање. У присуству 
представника Националне 
службе за запошљавање, 24 
полазника су имала прили-
ку да обаве и конструктиван 
разговор о могућностима за 

запошљавање са укупно 25 
послодаваца који су прису-
ствовали догађају. 

Додељени сертификати 
ове полазнике квалификују 
за куваре, пекаре и послас-
тичаре, а први пут су уру-
чене и дипломе за успешно 
завршену обуку за израду 
сувенира и рукотворина. 

Министар за рад, запо-
шљавање, борачка и социјал-
на питања Александар 
Вулин је овом приликом 
рекао да је неопходно узети 
судбину у своје руке, а да је 

на држави да помогне да се 
незапослени доквалификују 
и тако лакше дођу до посла. 

,,Када узмете судбину у 
своје руке можете да напре-
дујете. Министарство је ту 
да вам омогући да дођете 
до новог радног места. Чес-
то расписујемо различите 
конкурсе и позиве за прек-
валификацију и доквалифи-
кацију. Овде вам је шанса 
пружена и ви сте ту шансу 
искористили“, истакао је ми-
нистар Александар Вулин.

Покрајински секретар 
за привреду, запошљавање 
и равноправност полова Ми-
рослав Васин изразио је за-
довољство чињеницом да се 
периодично из ове образовне 
установе испраћају полазни-
ци који су искористили при-

лику да се обуче у оквиру 
понуђених занимања.

„У прилици смо да пре-
зентујемо потенцијале Еду-
кативног центра - јединстве-
ног центра за образовање на 
Балкану, који је основан 2012. 
године одлуком покрајинске 
владе. Акценат је стављен на 
обуке за преквалификацију 
и доквалификацију за дефи-
цитарне послове на тржишту 
рада. Овај центар би требало 
да представља путоказ у 
сфери додатног образовања, 
како би се и у осталим дело-

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   У Едукативном центру у Новом Саду одржана свечана додела сертификата у 
оквиру пројекта „Знање свима“

Први пут уручене дипломе за успешно завршену обуку за израду сувенира и рукотворина. Од 
оснивања 2012. године кроз новосадски Едукативни центар прошло је око 3.000 људи

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА

„Овде вам је шанса пружена и ви сте 
ту шансу искористили“, истакао 

министар Александар Вулин

Д. Марјановић
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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

327

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

БЕОГРА Д
ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-280, 8443-759, лок. 111

Кабинет председника - стручно-оперативни и 
административни послови - виши сарадник

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, правног или економског смера, 3 годи-
не радног стажа, положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве, познавање рада на рачунару. Уз пријаву и биографију кандидат доставља 
доказе о испуњавању услова, у оригиналу или оверене фотокопије докумена-
та: уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рође-
них, диплому о завршеној школској спреми, доказ о радном стажу, уверење 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (издаје МУП по месту рођења, односно пребивалишта). 
Пријаву и доказе о испуњавању услова огласа доставити начелнику Управе 
Градске општине Сурчин, преко Одељења за општу управу, Војвођанска 79, 
поштом или путем писарнице, са назнаком: „За оглас“. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања (рок почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Београд, Његошева 77

Објављује се оглас за пријем у радни однос на одређено време у 
Управи Градске општине Врачар

I  Због замене привремено одсутних запослених до њиховог поврат-
ка, у складу са чланом 37 став 4 тачка 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник Републике Србије“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013 и 75/2014)

1. Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности, Одсек за 
буџет и трезор

Радно место: послови буџета
1 извршилац

УСЛОВИ: економски факултет, 3 године радног стажа и положен стручни 
испит, познавање рада на рачунару, коришћење програма MS Word и MS Excel, 
коришћење интернета и електронске поште.

2. Одељење за општу управу, Одсек за послове писарнице и услуж-
ног центра

Радно место: послови писарнице
1 извршилац

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 1 година радног стажа и положен стручни 
испит, познавање рада на рачунару, коришћење програма MS Word и MS Excel, 
коришћење интернета и електронске поште.

II  Због наступања околности предвиђених чланом 37 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)

1. Одељење за грађевинске и комуналне послове

Радно место: стручно-административни асистент
1 извршилац

УСЛОВИ: ВШС, 3 године радног стажа и положен стручни испит, познавање 
рада на рачунару, коришћење програма MS Word и MS Excel, коришћење 
интернета и електронске поште.

2. Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности, Одсек за 
буџет и трезор

Радно место: контиста-билансиста
1 извршилац

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 3 године радног стажа и положен стручни 

испит, познавање рада на рачунару, коришћење програма MS Word и MS Excel, 
коришћење интернета и електронске поште.

3. Служба за финансијске и заједничке послове, Одсек за финан-
сијско-материјалне послове

Радно место: књиговођа-контиста
1 извршилац

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 1 година радног стажа и положен стручни 
испит, познавање рада на рачунару, коришћење програма MS Word и MS Excel, 
коришћење интернета и електронске поште.

Радно место: послови обрачуна и исплате зарада
1 извршилац

УСЛОВИ: ВШС економског, финансијског или организационог смера, 1 годи-
на радног стажа и положен стручни испит, познавање рада на рачунару, 
коришћење програма MS Word и MS Excel, коришћење интернета и електрон-
ске поште.

Одсек за јавне набавке

Радно место: мање сложени послови спровођења 
јавних набавки

1 извршилац

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 3 године радног стажа и положен стручни 
испит, познавање рада на рачунару, коришћење програма MS Word и MS Excel, 
коришћење интернета и електронске поште.

Одсек за заједничке послове

Радно место: умножавање материјала
1 извршилац

УСЛОВИ: средња стручна спрема (III или IV степен стручне спреме), позна-
вање рада на рачунару, коришћење програма MS Word и MS Excel, коришћење 
интернета и електронске поште

ОСТАЛО: Радни однос за сва наведена радна места заснива се на одређено 
време. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Услови за рад на свим радним местима: држављан-
ство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз 
пријаву за конкретно радно место, са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству, прилажу се у оригиналу (осим радне књижице) или овере-
ној фотокопији следећи докази: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, диплома којом се потврђује стручна спрема, радна књижи-
ца и доказ о радном стажу у струци. Изабрани кандидати се обавезују да у 
најкраћем року од дана пријема у радни однос, а најкасније у року од 10 дана, 
доставе уверење о здравственом стању и уверење Министарства унутрашњих 
послова да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. У супротном, радни однос ће им 
престати у складу са одредбама Закона о радним односима у државним орга-
нима. Пријаве се подносе на следећу адресу: Управа Градске општине Вра-
чар - Служба за финансијске и заједничке послове, Београд, Његошева 77, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“. Лице задужено за 
давање обавештења о огласу: Драгослав Поповић, телефон: 011/3081-576, 
Служба за финансијске и заједничке послове. Пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији, непотпуне, као и 
неблаговремене пријаве, биће одбачене. Кандидати који конкуришу на више 
радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава 
су приложили тражена документа. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола.

ЛЕСКОВАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16000 Лесковац, Пана Ђукића 9/11

Оглас објављен 17.09.2014. године у публикацији ‘‘Послови’‘, за рад-
но место: управно-правни послови, исправља се у делу текста, тако 
што уместо: због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца, тре-
ба да стоји: због повећаног обима посла у трајању до 24 месеца. У 
осталом делу оглас је непромењен.

Администрација и управа 

www.nsz.gov.rs
Национална служба за запошљавање
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ЛОЗНИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
15320 Љубовија, Војводе Мишића 45

тел. 015/661-411

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, најмање 5 година радног 
искуства у струци. Општи услови из члана 6 Закона о радним односима у 
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99 и 
39/02); да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здрав-
ствену способност; доказ о радном искуству; прописану стручну спрему; да 
није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државним органима, као и услови прописани чланом 54 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07). Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњавању услова подносе се у року од 15 дана од дана објављивања, 
на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

18410 Дољевац

Послови друштвене бриге о деци и финансијске 
подршке породици са децом

за рад у Одељењу за општу управу и ванпривредне 
делатности, на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: услови утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места у Општинској управи Општине Дољевац, број 110-46 
од 23.09.2013. године и број 110-16 од 30.07.2014. године: VII степен стру-
чне спреме, правни, економски или факултет заштите на раду; једна година 
радног искуства; положен стручни испит за рад у органима државне управе. 
Поред наведеног, уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству Републике Србије, уверење о општој здравственој спо-
собности, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНА ЖАБАРИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

12374 Жабари, Кнеза Милоша 103
тел. 012/250-130

Начелник Општинске управе Општине Жабари
на пет година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да 
има општу здравствену способност; прописану стручну спрему; да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; завршен правни факултет; положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе; најмање пет година радног искуства у струци. Кандида-
ти уз пријаву на оглас подносе следећа документа, у оригиналу или у овереној 
фотокопији: диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном 
државном стручном испиту, доказ о радном искуству, радну књижицу, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод 
из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књи-
гама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), лекарско уверење 
о општој здравственој способности (не старије од шест месеци), уверење да 
против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не 
старије од шест месеци), уверење полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу (не старије од шест месеци). Пријава са доказима о испуња-
вању услова из огласа подноси се Општинском већу Општине Жабари, Кнеза 
Милоша 103, 12374 Жабари, са назнаком: „Пријава на оглас за постављење 
начелника ОУ“ - у затвореној коверти, у року од осам дана. Рок почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања огласа. Кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту 
подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, као и 
непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати. Додатне 
информације могу се добити на број телефона: 012/250-130, контакт особа: 
Небојша Миловановић.

ПРИЈЕПОЉЕ
ДОМ КУЛТУРЕ

„ЈОВАН ТОМОВИЋ“
31320 Нова Варош, Трг војводе Петра Бојовића 5

Радник за послове благајника
на одређено време до годину дана, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема - економског смера или 
гимназија - IV степен, 1 година радног искуства. Поред наведених, кандидати 
морају испуњавати и следеће услове: да имају општу здравствену способност, 
да су држављани РС, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини непо-
добним за обављање послова у државном органу, уверење основног и вишег 
суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О исходу огласа 
кандидати ће бити писмено обавештени.

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ
31330 Прибој, 12. јануар 108

(Канцеларија бр. 8, други спрат)
тел. 033/2445-442

Референт на пословима образовања
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног смера, са радним искуством од 
најмање 1 године. Уз пријаву приложити: оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о одгова-
рајућој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту за рад у орга-
нима државне управе и доказ о радном искуству. Сва обавештења могу се 
добити од начелника Општинске управе Прибој.

Референт на пословима пријема и експедиције 
поште

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног или економског смера, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе и 1 година радног иску-
ства у струци. Уз пријаву приложити: оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о одговарајућој 
стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима 
државне управе и доказ о радном искуству. Сва обавештења могу се добити 
од начелника Општинске управе Прибој.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ИСПРАВКА ОГЛАСА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЕЋИНЦИ

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

Оглас објављен 10.09.2014. године у публикацији „Послови“, мења 
се за радно место: директор, на мандатни период од 4 године, у делу 
УСЛОВИ, и уместо: „да је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године и одговорајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких и андра-
гошких и социјалних наука, односно стручни назив: дипл. социјал-
ни радник“, треба да стоји: „да је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године и одговорајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких 
и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипл. 
социјални радник“.

ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Послови економског развоја
на одређено време, најдуже до 12 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању 
до три године - на студијама економског, правног, друштвеног или техничког 
смера; једна година радног искуства у оквиру захтеване стручне спреме; поло-
жен државни стручни испит за рад у органима управе.

Администрација и управа 
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Сложени послови економског развоја
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и стечен академски назив дипломирани/мастер еко-
номиста, дипломирани/мастер правник, дипломирани/мастер новинар, фило-
лог англиста или дипломирани/мастер менаџер; познавање енглеског језика; 
једна година радног искуства у оквиру захтеване стручне спреме; положен 
државни стручни испит за рад у органима управе.

ОСТАЛО: Кандидат поред наведених мора испуњавати и опште услове пред-
виђене 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 државном органу, као и да поседу-
је општу здравствену способност. Кандидат је у пријави обавезан да назна-
чи радно место на које конкурише и да приложи следећу документацију, као 
доказе о испуњавању услова: биографију (CV), уверење о држављанству 
Републике Србије, диплому о стеченом степену стручне спреме, доказ о основ-
ном познавању енглеског језика (за радно место: сложени послови економског 
развоја), копију радне књижице или други доказ о радном искуству, уверење о 
некажњавању (издаје орган унутрашњих послова - СУП). Након одлуке о избо-
ру, а пре уручења решења о заснивању радног односа, кандидат је у обавези 
да достави и уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна 
здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу 
или у овереној копији, док датум издавања уверења о држављанству Репу-
блике 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: Општинска 
управа Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком: „За оглас“ или 
предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. За све информације у вези са огла-
сом контактирати персоналну службу Општинске управе, на број телефона: 
022/433-910, лок. 121.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО РУМА
22400 Рума, Железничка 10

тел. 022/470-148
e-mail: оjt.ruma@open.telekom.rs

Основно јавно тужилаштво у Руми, на основу чл. 34 ст. 2 Закона о јавном 
тужилаштву („Службени гласник РС“, бр. 116/08 и 104/09), чл. 45, чл. 47, чл. 
54, чл. 55 и чл. 61 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, 
бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и чл. 15, чл. 17 ст. 3, чл. 
18 ст. 1, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
3/06, 38/07, 41/07 и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачког радног места:

Радно место за финансијско пословање
на неодређено време у звању референта

1 извршилац

УСЛОВИ: IV степен средње школске спреме - економског или финансијског 
смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит и познавање рада на рачунару. Кандидати морају испуњавати опште 
услове предвиђене чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима. Уз пријаву 
за оглашено радно место, кандидати треба да доставе оригинале или овере-
не фотокопије: уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, 
дипломе о стручној спреми, уверења основног и вишег суда да кандидат није 
под истрагом и да против њега није подигнута оптужница, потврде о положе-
ном стручном испиту. Лекарско уверење о општој здравственој способности 
доставиће кандидати који буду изабрани. 
Пријаве са кратком биографијом подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на адресу: Основно јавно тужилаштво у Руми, 
Железничка 10, 22400 Рума, са назнаком: „За конкурсну комисију“ или лично у 
писарници овог тужилаштва. Телефон за обавештења: 022/470-148 - Дубрав-
ка Шарац, административно-технички секретар Тужилаштва. Непотпуне, 
недопуштене, неблаговремене и неразумљиве пријаве конкурсна комисија ће 
одбацити.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У СТАРОЈ ПАЗОВИ

22300 Стара Пазова, Светосавска 6
тел. 022/317-101

Тужилачки помоћник у звању саветника
УСЛОВИ: правни факултет, положен правосудни испит и три године радног 
искуства у правној струци.

Уписничар у звању референта
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен средње школске спреме - друштвеног, природног 
или техничког смера, радно искуство у струци од најмање две године, позна-
вање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

Записничар у звању референта
УСЛОВИ: III или IV степен средње школске спреме - друштвеног, природног 
или техничког смера, радно искуство у струци од најмање две године, позна-
вање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене чл. 45 ст. 
1 Закона о државним службеницима. Уз пријаву за оглашена радна места, 
кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије: уверења о 
држављанству, извода из матичне књиге рођених, дипломе о стручној спреми, 
уверења основног и вишег јавног тужилаштва да кандидат није под истра-
гом и да против њега није подигнута оптужница, потврде о положеном струч-
ном испиту. Лекарско уверење о општој здравственој способности доставиће 
кандидати који буду изабрани. Пријаве са кратком биографијом подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адре-
су: Основно јавно тужилаштво у Старој Пазови, Светосавска 6, 22300 Стара 
Пазова, са назнаком: „За конкурсну комисију“ или лично у писарници овог 
тужилаштва. Телефон за обавештења: 022/317-101, лице за контакт: Бранис-
лав Ђурић, тужилачки помоћник. Непотпуне, недопуштене, неблаговремене и 
неразумљиве пријаве конкурсна комисија ће одбацити.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија
Цара Душана 1

Послови издавања грађевинске дозволе
у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и 

заштиту животне средине, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена из области 
грађевинског инжењерства или архитектуре (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
дипл. инжењер грађевинарства или дипл. инжењер архитектуре са стеченим 
образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова кандидат тре-
ба да испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси следеће 
доказе, у оригиналу или у овереној копији: доказ о завршеној одговарајућој 
стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту за рад у органима 
државне управе, доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених 
(издат на новом обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење 
издато од МУП-а, надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци), копију 
личне карте и лекарско уверење (за кандидата који буде изабран). Пријава са 
потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком: „Пријава 
на оглас за радно место - послови издавања грађевинске дозволе“, доставља 
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом на 
адресу: Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија или 
лично на шалтеру бр. 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

18230 Сокобања
 Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Послови писарнице
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове: IV сте-
пен стручне спреме, гимназија, правно-биротехничка школа, техничар услу-
живања, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе, познавање рада на рачунару. Уз пријаву на оглас са биогра-
фијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или 
у овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здрав-
ственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, доказ о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа
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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Начелник Градске управе Града Зајечара
на 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: висока стручна спрема - завршен правни факултет, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, најмање 5 година радног искуства 
у струци. Начелник Градске управе Града Зајечара поставља се на пет годи-
на. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на адресу: Градско веће Града Зајечара, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, 
са назнаком: “За оглас” или лично предати у Градски информативно-услужни 
центар.

     Трговина и услуге

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ СТУДИО
„ИСКОНСКА ЛЕПОТА“

11500 Обреновац, Војводе Мишића 36в, лок. 8
тел. 064/5417-124

Мушко - женски фризер
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме или курс за фризера, потребно је радно 
искуство у струци.

Козметичар
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме или курс за козметичара, потребно је рад-
но искуство у струци. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

“VOGEL & NOOT АGROSRB” АD
Нови Бечеј, Куманачки пут 5

Предавач/преводилац за немачки језик
на одређено време, за половину радног времена

Опис послова: одржавање обуке за запослене и обука истих, по потреби пре-
вођење на немачки и са немачког на српски језик.

УСЛОВИ: преводилац - VI степен, 12 месеци радног искуства. Слање прија-
ва поштом или на е-mail: mira.radivojevic@vogel-noot.net. Контакт телефон: 
062/544-720.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
КОСТА Д. ЛАЗИЋ

11000 Београд, Гласиначка 10
тел. 063/7454-513

е-mail: lazicbgd@eunet.rs

Адвокатски приправник - волонтер
на одређено време до 2 године,

уз период пробног рада од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен правни факултет, образовни профил: дипломирани прав-
ник, знање рада на рачунару у МS Оffice пакету, пожељно радно искуство у 
суду или код адвоката. Пријаве и радне биографије слати на е-mail: lazicbgd@
eunet.rs.

СЗР СТОЛАРИЈА „САЛЕ“
24000 Суботица, Делиградска 5

тел. 064/239-47-30

Израђивач грађевинске столарије
УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спреме, обавезно искуство у 
изради грађевинске столарије, пожељна возачка дозвола „Б“ категорије. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на број телефона: 064/239-47-30. Оглас 
је отворен до 30.09.2014. године.

„НОВА СИЦИЛИЈАНА“ ДОО
34000 Крагујевац, Краља Петра I 23
e-mail: ljiljana.djordjevic2@nsz.gov.rs

Кувар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, кувар, обавезно радно искуство 
у струци најмање 60 месеци и пожељно познавање националне и интернацио-
налне кухиње. Лица која испуњавају услове конкурса треба да пошаљу CV на 
e-mail: ljiljana.djordjevic2@nsz.gov.rs, најкасније до 31.12.2014. године.

ДОО ЗА ПРОДАЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
„НИШАУТО ГЕМОС“

18000 Ниш
е-mail: оffice@nisauto.cо.rs

Менаџер за продају резервних делова путем 
интернета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани менаџер, дипломира-
ни економиста, дипломирани инжењер електротехнике, возачка дозвола 
„Б“ категорије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, 
Оutlook), енглески језик - средњи ниво, пробни рад 6 месеци. Рок за пријаву 
је 30.09.2014. године.

„CONQUEST SRB“ DОО
21000 Нови Сад, Змај Јовина 26

тел. 062/262-283
е-mail: оffice@conquest.rs

Комерцијалиста
УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен стручне спреме, комерцијалиста, дипломирани 
економиста за унутрашњу и спољњу трговину, возачка дозвола „Б“ катего-
рије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Оutlook, Еxplorer), 
енглески језик - средњи ниво, пробни рад 3 месеца. Слање пријава за запос-
лење поштом или мејлом на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15.10.2014. 
године.

„ДАЛАМБЕР“ ДОО
21000 Нови Сад, Благоја Паровића 1/35

e-mail: ipdalamber@gmail.com

Продавац књига - аквизитер
за рад у Смедереву

2 извршиоца

Опис радног места: проширење продајне мреже и проширење нових купаца, 
промовисање и продаја наших издања, обилазак терена и свакодневни кон-
такт са купцима, учествовање у изради плана продаје, редовно извештавање 
о реализацији. Омогућавамо стручну обуку и увођење у посао за све новоза-
послене, стално запослење и редовна примања, могућност да остварите вео-
ма подстицајну зараду (плата са фиксним и варијабилним делом везаним за 
остварене резултате), бонусе за остварене резултате и награде за најбоље, 
подршку у сваком тренутку за било који проблем или прилику.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ категорије. Кандида-
ти треба да испуњавају следеће услове: да су вредни, упорни, амбициозни и 
поштени, спремни на свакодневна краћа путовања по околним местима, кому-
никативни и спремни за рад са људима, услужни и расположени за сарадњу 
са свима, активни возачи, пожељно искуство у продаји, пожељно поседовање 
сопственог возила. Рок за подношење пријава је 25.09.2014. године. Разго-
вор за посао је 26.09.2014. године у 09,00 часова у просторијама Националне 
службе за запошљавање.

„ПРИМЕРА“ ДОО
24000 Суботица, Браће Мајера 13

тел. 024/526-366

Пословођа у шиваони
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, шивач конфекционар, знање рада на 
индустријским шиваћим машинама (равна, ибердек вентилирка), радно иску-
ство од најмање 3 године. Заинтересовани кандидати могу се јавити на број 
телефона: 024/526-366. Оглас је отворен до 01.10.2014. године.

ОБУКА ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

Администрација и управа / Трговина и услуге
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„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 245

тел. 062/8005-618

Заступник - продавац књига на терену
на одређено време до 3 месеца, за рад у Ужицу

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, развијене комуникацијске и 
презентационе вештине, пробни рад месец дана. Основни задаци: директна 
продаја капиталних издања „Вулкан издаваштва“ физичким лицима на отпла-
ту (више месечних рата без камате), повећање броја купаца и унапређење 
сарадње са постојећим купцима, прикупљање потребне документације за 
закључивање продаје, извештавање о реализацији. Нудимо вам: одличну 
провизију, најквалитетније књиге на тржишту погодне за ову врсту продаје, 
могућност високе зараде која директно зависи од ангажовања заступника, 
сигурна исплата у најкраћем року, стимулативни систем награђивања, могућ-
ност рада - пуно радно време, обука и пропратни материјал за сврху подршке 
продаји. Рок за пријављивање је 30.09.2014. године. Пријаве за посао и све 
додатне информације - на број телефона: 062/8005-618.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ
„ВИШЊИЦА ДУЋАНИ“

11000 Београд, Црнотравска 13б
е-mail: оffice@visnjicaducani.rs

Пословођа минимаркета
5 извршилаца

УСЛОВИ: III-V степен стручне спреме - КВ трговац, радно искуство најмање 3 
године у вођењу минимаркета, способност управљања асортиманом, админи-
страцијом и организацијом рада и познавање рада на рачунару.

„КЛИМА - ТЕХНИКА“ ДОО
11000 Београд, Пожешка 37

тел. 011/3058-825

Сервисер опреме за климатизацију
за рад у Лесковцу, на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен, електро струке; познавање рада на рачунару; посе-
довање возачке дозволе „Б“ категорије и сопственог возила; радно искуство 
од најмање 24 месеца; потврда да лице није осуђивано; обавезан лекарски 
преглед. Пријаве са радном биографијом слати поштом или на e-mail: marijana.
jovicic@klima-tehnika.com. Све информације могу се добити на број телефона: 
011/3058-825. Оглас је отворен до 17.10.2014. године.

           Грађевинарство и индустрија 

ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ
11000 Београд, Војислава Илића 141

тел. 011/2883-400
факс: 011/2881-774
www.ipm-facory.rs

Металостругар на аутоматима
на одређено време

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, са минимум једном годином иску-
ства у раду на аутоматима.

Калионичар
на одређено време

УСЛОВИ: у обзир долазе сва занимања I степена стручне спреме, са и без 
радног искуства.

Ажисер
на одређено време

УСЛОВИ: у обзир долазе сва занимања, са и без радног искуства.

Брусач - оштрач
на одређено време

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, металобрусач.

„АЗОХЕМ“ ДОО
24000 Суботица, Исидоре Секулић 10

тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Кадровски администратор
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија или економска школа, рад на 
рачунару - Word, Excel.

Комерцијалиста продаје
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, економског смера, возачка доз-
вола „Б“ категорије, рад на рачунару - Word, Excel, знање енглеског језика на 
средњем нивоу.

Помоћник директора
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски или правни факултет, позна-
вање рада на рачунару - Word, Excel, знање енглеског језика на средњем 
нивоу.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу биографије слати поштом на адресу: 
ДОО „Азохем“, 24000 Суботица, Биково 33 или на e-mail: jasmina.novakovic@
azotara.rs. Све информације могу се добити на број телефона: 024/631-236. 
Оглас је отворен до 30.09.2014. године.

„УНОГРАДЊА В.В.“ ДОО
11000 Београд, Војводе Степе 178

тел. 011/3987-265
e-mail: оffice@unogradnja.rs

Дипломирани грађевински инжењер
Место рада: Горњи Милановац - „Коридор 11“

Опис послова: обављање послова инжењера за вођење техничке докумен-
тације.

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер - нискоградња, радно искуство 
36 месеци, лиценца 415, МS Оffice, АutoCAD, енглески језик - средњи ниво 
знања, возачка дозвола „Б“ категорије; пробни рад од 3 месеца; обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз; теренски рад. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје био-
графије да доставе мејлом, да се јаве на контакт телефон или да директно 
дођу на адресу послодавца: Београд, Војводе Степе 178, радним данима, од 
07,00 до 15,00 часова. Лице за контакт: Влада Славковић.

ДП ФАБРИКА КОНДИТОРСКИХ
ПРОИЗВОДА „РАВАНИЦА“

35230 Ћуприја, Боривоја Велимановића бб

Генерални директор
УСЛОВИ: За генералног директора може бити именовано лице које поред 
општих услова предвиђених законом испуњава и посебне услове: да има 
високу стручну спрему - дипл. хемичар, радно искуство од 3 године на руково-
дећим половима у кондиторској индустрији, да поседује организаторске спо-
собности и смисао за руковођење. Пријаве на конкурс слати на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања.

„НУКЛЕУС - КОНСАЛТИНГ“ ДОО
11000 Београд, Македонска 5

тел. 025/731-666
е-mail: nukleuscons@gmail.com

Технолог у лабораторији
Место рада: Црвенка

Опис послова: обављање послова технолога у лабораторији - испитивање 
нафтних деривата.

УСЛОВИ: технолог хемије - нафта и нафтни деривати, радно искуство 36 месе-
ци. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
могу радне биографије да доставе мејлом или да се јаве на контакт телефон 
послодавца. Лице за контакт: Владимир Лукић.

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија 
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„ЕКО - МЕТАЛ“ ДОО
22408 Врдник, Гробљанска 2

тел. 022/465-306, 062/242-097
факс: 022/466-003

е-mail: оffice@ekometal.com

Директор
за рад у Врднику

УСЛОВИ: Општи услови: висока стручна спрема - VII степен, знање рада на 
рачунару (МS Оffice, Интернет); возачка дозвола „Б“ категорије - активни 
возач; да кандидат није кажњаван и да се против њега не води судски спор; 
знање енглеског језика; минимум две године рада.

ОСТАЛО: Личне карактеристике: развијене способности комуникације, добре 
организационе и руководеће способности, самоиницијативност, спремност 
за тимски рад, висока мотивисаност. Нудимо: службени аутомобил, мобилни 
телефон, стимулативни лични доходак. Радни однос се заснива на одређено 
време са могућношћу заснивања сталног радног односа. Уз пријаву је неоп-
ходно приложити: биографију са кретањем у служби и фотокопије докумената 
које доказују испуњеност услова. 
Заинтересовани кандидати могу послати биографије (CV) на е-mail: оffice@
ekometal.com или доставити на горенаведену адресу. Оглас је отворен до 
30.09.2014. године и важи за територију целе Србије. Контактираћемо само 
кандидате који уђу у ужи избор. Особа за контакт: Нада Бојић, тел. 022/465-
306, 062/242-097; факс: 022/466-003.

„КАБЛПРОЈЕКТ“ ДОО
11070 Нови Београд, Партизанске авијације 4

тел. 011/328-32-56

Одговорни руководилац радова
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер, 
пожељно радно искуство, познавање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ 
категорије, поседовање лиценце 410.

Каблмонтер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, возачка дозвола 
„Б“ категорије, пробни рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Пријаве слати на е-mail: milan.jovicic@kablprojekt.com, до 08.10.2014. 
године.

„PKC WIRING SYSTEMS“ DОО
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер у производњи
20 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање, пробни 
рад од 4 месеца, рад у сменама, рад у производњи је предност, прецизност у 
раду, способност тимског рада, кандидати не смеју бити далтонисти, рад се 
обавља у стојећем положају, трака је покретна, монтажа производа се обавља 
на основу упутстава. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна 
документација се доставља на горенаведену адресу.

     Mедицина

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300, 815-182

Медицинска сестра - акушерског смера
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, за рад на гинеколошко-акушерском одељењу ОЈ 
Болница Сурдулица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа - акушерског 
смера, положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о завршеној медицинској школи - акушерског смера, оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, 
венчаних за особе које су промениле презиме, извод из евиденције незапосле-
них, лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Избор између 
кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тач. 
3 и 4 посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија. Пријаве слати на горенаведену адресу.

„ДИА ЛАБ“
ПОЛИКЛИНИКА

11000 Београд, Радослава Грујића 1
тел. 011/2448-723

Медицински биохемичар
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински биохемичар, 6 месеци 
радног искуства, основна информатичка обука, енглески језик - средњи ниво, 
положен стручни испит. Заинтересовани кандидати могу послати пријаве 
на е-mail: dialab.оffice@gmail.com или се јавити на број телефона: 011/3448-
723, достављање радних биографија на увид. Рок за пријављивање је до 
01.10.2014. године.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ - ШУЛЕ“

34210 Рача, Виноградска бб
тел. 034/751-093, 751-076

Доктор медицине
УСЛОВИ: доктор медицине, завршен медицински факултет, положен стручни 
испит. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“

37240 Трстеник, Светог Саве 49
тел. 037/714-150

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

запослене, за послове у Служби за здравствену заштиту 
жена у Одељењу поливалентне патронаже

Опис послова: обавља више сложене послове патронажних посета на тере-
ну, самоиницијативно, по налогу лекара или других организација и установа, 
обавља васпитни рад по школама, месним заједницама и другим установама, 
учествује у хуманитарним акцијама, води одговарајућу документацију.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, положен стручни испит и поло-
жен возачки испит „Б“ категорије. Приложити фотокопију дипломе о заврше-
ној школи, уверења о положеном стручном испиту и возачке дозволе.

Возач
на одређено време ради замене привремено одсутног 

запосленог, у Служби хитне медицинске помоћи, Одсек 
санитетског транспорта

Опис послова: обавља послове санитетског транспорта болесника, као и друге 
транспорте, превоз пацијената на дијализу, стара се о пацијенту и помаже 
при дијагностичким процедурама, извршава налоге лекара на секундарном и 
терцијарном нивоу, стара се о исправности и хигијени возила и друге послове 
у складу са Правилником о унутрашњој контроли и мерама за безбедност сао-
браћаја у Дому здравља.

Грађевинарство и индустрија / Mедицина

У служби 
клијената
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УСЛОВИ: школа за КВ возача или друго образовање III степена и положен 
испит за возача „Б“ категорије.

Спремачица
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене, у Служби за здравствену заштиту одраслог 
становништва са медицином рада

Опис послова: обавља послове одржавања хигијене, здравствених просторија 
и круга.

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који 
имају радно искуство на пословима у здравственој установи. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. 
Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља. Кандидати ће о 
одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за 
достављање пријава.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Медицински техничар
на одређено време због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен, општег смера, 
положен стручни испит.

Физиотерапеут
на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен, физиотерапеут, 
положен стручни испит.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом, ове-
рена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оригинал или фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење 
суда (не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом 
доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића 48, са назна-
ком: „Пријава на оглас за радно место _______________ под редним бројем 
______“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене привремено одсутног 

радника
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен) - општи или педијатријски 
смер; положен стручни испит; радно искуство до 6 месеци. Кандидати су оба-
везни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, о положеном 
стручном испиту, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављан-
ству, потврде да се против лица не води судски поступак и доказа о радном 
искуству. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: 
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију (Правна 
служба), Београд, Браће Јерковић 5.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене привремено одсутног 

радника

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен) - општи или педијатријски 
смер, положен стручни испит, радно искуство до 6 месеци.

Спремачица
на одређено време по основу привремено одсутних радника

2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, познавање хигијенског минимума, радно искуство 
12 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом 
биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној 
школи, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потврде 
да се против лица не води судски поступак, доказа о радном искуству и за 
радно место: медицинска сестра - уверење о положеном стручном испиту, а 
за радно место: спремачица - уверење о познавању хигијенског минимума. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: Специјална 
болница за церебралну парализу и развојну неурологију (Правна служба), 
Београд, Браће Јерковић 5. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161

тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Виша медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена виша медицинска или висока здравствена струковна шко-
ла (VI степен стручне спреме) општег смера, оверена фотокопија дипломе, 
оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту, извод са евиден-
ције Националне службе за запошљавање, потврда о дужини радног стажа 
након положеног стручног испита (оверена фотокопија радне књижице) - 
потребна препорука претходне здравствене установе у којој је стаж остварен.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен стручне спреме) 
општег смера, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту, извод са евиденције Националне службе за запо-
шљавање, потврда о дужини радног стажа након положеног стручног испита 
(оверена фотокопија радне књижице) - потребна препорука претходне здрав-
ствене установе у којој је стаж остварен.

Медицинска сестра - техничар гинеколошко-
акушерског смера

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен стручне спреме) 
гинеколошко-акушерског смера, оверена фотокопија доказа о положеном 
стручном испиту, извод из евиденције Националне службе за запошљавање, 
потврда о дужини радног стажа након положеног стручног испита (оверена 
фотокопија радне књижице) - потребна препорука претходне здравствене 
установе у којој је стаж остварен.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуња-
вању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс 
ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени о резул-
татима избора.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског или 
општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства. 
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне кар-
те, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положе-
ном стручном испиту, фотокопију радне књижице. Пријаве слати у затвореној 
коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
пријем медицинске сестре - техничара на одређено време по основу заме-
не - 2 извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16

Истраживач биолог
Опис послова: рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних 
производа који се користе у комуналној хигијени, израда програма из области 
контроле сузбијања вектора преносилаца заразних болести, припремање про-
грама, пројеката и оперативних планова из домена програмских активности и 
учествовање у уговарању програмских активности, учествовање у пословима 
мониторинга ДДД послова у програмским активностима, организација и коор-

Mедицина
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динација извођења програмских активности у складу са уговорним обавезама 
(евиденција, фактурисање, наплата, остваривање добрих односа са корисни-
цима услуга, учествовање у продужењу уговора и сл.), истраживања у реа-
лизацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова, 
контрола квалитета услуга (анализом документације, на основу контаката са 
корисницима услуга и непосредно на терену).

УСЛОВИ: завршен биолошки факултет - VII степен стручне спреме. Уз пријаву 
се подноси биографија и доказ о испуњености услова конкурса у неовереној 
фотокопији (фотокопија дипломе).

Медицински техничар
Опис послова: послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здрав-
ственим и другим установама, у програмима јавног здравља, животној среди-
ни, учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програмским активнос-
тима, ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и ванпривреди, 
ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама, 
обнављање знања и вештина за ДДД послове, послови на одржавању опре-
ме, послови одржавања круга и објеката Завода у ванредним околностима 
(отклањање последица елементарних непогода и у другим ванредним ситуа-
цијама). Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања из 
области ДДД послова.

УСЛОВИ: завршена медицинска школа - IV степен стручне спреме. Уз пријаву 
се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним 
фотокопијама (фотокопија дипломе и уверење/потврда о положеном струч-
ном испиту).

Референт за рачуноводствено-књиговодствене 
послове

на одређено време до 6 месеци, ради извршења одређеног 
посла

Опис послова: књижење улазних и излазних рачуна, израда излазних докуме-
ната - рачуна, књижење благајне, усаглашавање потраживања и обавеза са 
купцима и добављачима, сортирање и одлагање документације по сродности 
и рочности.

УСЛОВИ: завршена економска школа - IV степен стручне преме. Уз пријаву 
се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереној 
фотокопији (фотокопија дипломе и фотокопија уверења - потврде о положе-
ном стручном испиту).

Истраживач биолог
на одређено време до 6 месеци, ради извршења одређеног 

задатка

Опис послова: рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних 
производа који се користе у комуналној хигијени, израда програма из области 
контроле сузбијања вектора преносилаца заразних болести, припремање про-
грама, пројеката и оперативних планова из домена програмских активности и 
учествовање у уговарању програмских активности, учествовање у пословима 
мониторинга ДДД послова у програмским активностима, организација и коор-
динација извођења програмских активности у складу са уговорним обавезама 
(евиденција, фактурисање, наплата, остваривање добрих односа са корисни-
цима услуга, учествовање у продужењу уговора и сл.), истраживања у реа-
лизацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова, 
контрола квалитета услуга (анализом документације, на основу контаката са 
корисницима услуга и непосредно на терену).

УСЛОВИ: завршен биолошки факултет - VII степен стручне спреме. Уз пријаву 
се подноси биографија и доказ о испуњености услова конкурса у неовереној 
фотокопији (фотокопија дипломе).

Лабораторијски техничар
на одређено време до 6 месеци, ради извршења одређеног 

посла

Опис послова: лабораторијски послови у лабораторији за испитивање зооноза 
и трансмисивних заразних болести и биолошке ефикасности дезинфицијенаса 
и антисептика.

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, смер лабораторијски техничар - IV сте-
пен стручне спреме. Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености 
услова конкурса у неовереној фотокопији (фотокопија дипломе и фотокопија 
уверења/потврде о положеном стручном испиту).

ОСТАЛО: Пријаве са траженим прилозима достављају се на адресу Завода 
поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Кандидати који испуњавају услове огласа 
подлежу провери знања из области које су наведене у опису посла. Кандидат 
који буде изабран дужан је достави доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Педијатријска сестра, медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту деце, на одређено 

време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, педијатријска сестра, медицинска 
сестра - техничар општег смера са положеним стручним испитом, општи усло-
ви у складу са Законом о раду. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, оверен пре-
пис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, биографију са адре-
сом и контакт телефон. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 5/2014“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Доктор стоматологије
на одређено време ради замене раднице на породиљском 

одсуству, за рад у Одсеку дечје и превентивне 
стоматологије у огранку Костолац

Опис послова: обавља стоматолошке прегледе и интервенције из домена 
дечје и превентивне стоматологије; одређује терапију и начин лечења, ради 
систематске стоматолошке прегледе деце, ради на здравственом просвећи-
вању деце; сарађује са специјалистима стоматологије по питању даљег 
лечења, сарађује са наставним особљем; ради и друге послове сходно својој 
струци и актима РФЗО.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа 
потребно је испуњавати и следеће услове: завршен стоматолошки факултет и 
положен стручни испит. Уколико је кандидат био у радном односу потребно је 
доставити и оверену фотокопију лиценце. Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о завршеном стоматолошком факултету и оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту и оверена фотокопија лиценце 
(уколико је кандидат има).

Лабораторијски техничар
на одређено време ради замене раднице на породиљском 

одсуству

Опис послова: врши пријем упута за лабораторијске анализе, води протокол 
пацијената, врши наплату партиципације и услуга ван обавезног здравственог 
осигурања и за исту је одговоран; ради на узимању материјала за израду лабо-
раторијских анализа по налогу лекара; припрема узорке узетог материјала, 
одвајање серума, концентровање урина и друго, обавља послове око израде 
лабораторијских анализа, комплет преглед урина са седиментом, седимента-
ције крвне слике и осталих лабораторијских анализа; по завршетку послова 
на изради анализа уноси податке у упуте и протокол; систематизује упуте и 
припрема их за издавање; ради и друге послове своје струке по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа 
потребно је испуњавати и следеће услове: завршена средња медицинска шко-
ла, смер за лабораторијске техничаре и положен стручни испит. Уколико је 
кандидат био у радном односу потребно је доставити и оверену фотокопију 
лиценце. Потребна документација: оверена фотокопија сведочанства о завр-
шеној медицинској школи, смер за лабораторијске техничаре и оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту и оверена фотокопија лиценце 
(уколико је кандидат има).
ОСТАЛО: За сва радна места потребно је доставити и извод из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци) или оверену фотокопију. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документа-
цијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 12, 
са назнаком: „Пријава на оглас за радно место _______________ под редним 
бројем ______“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

22300 Стара Пазова
е-mail: dzspazova@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства
за рад у Служби за здравствену заштиту жена, на одређено 
време од 3 месеца, уз могућност заснивања радног односа 

на неодређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и поло-
жен специјалистички испит из области гинекологије и акушерства, општа 
здравствена способност, познавање рада на рачунару. Заинтересовани кан-
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дидати за радно место специјалисте гинекологије и акушерства уз пријаву 
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији, оверену фотоко-
пију потврде о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству након 
положеног специјалистичког испита на пословима пружања здравствене 
заштите (уколико има радно искуство) и кратку биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу 
Дома здравља.

       Пољопривреда   

„СТАРИ ТАМИШ“ АД
26000 Панчево, Кестенова 4

тел. 013/2638-201
e-mail: zaposlenje@staritamis.rs

Дипломирани инжењер сточарства
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство 
и живинарство; VII/1 степен, сточарски технолог. Посебна знања и вештине: 
енглески језик - средњи ниво. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање 
кандидата на контакт телефон.

Ветеринар
УСЛОВИ: слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на контакт 
телефон.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Пољочувар
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: средње образовање у трогодишњем трајању и положен возачки 
испит за возача „Б“ категорије, 1 година радног искуства. Општи услови: да 
је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, прописану стручну спрему и радно искуство, 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. Уз пријаву на оглас приложити: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, диплому, потврду о радном искуству, уверење 
суда да кандидат није под истрагом, односно да није осуђиван за поменута 
кривична дела, лекарско уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве са 
приложеном документацијом о испуњавању сваког од наведених услова (осим 
услова под тачком 3 који ће изабрани кандидат доставити по пријему у радни 
однос), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, Општинској управи 
Општине Стара Пазова, Светосавска 11, број телефона: 022/310-170, лок. 315. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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БЕОГРА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Доцент или ванредни професор за ужу научну област 
Право у саобраћају, транспорту и комуникацијама

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

Доцент за ужу научну област Индустријска 
логистика, ланци снабдевања и складишни системи

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

Доцент за ужу научну област Пловна средства
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Организација и 
технологија железничког саобраћаја

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Геометријско моделирање у саобраћају и транспорту

УСЛОВИ: студент мастер студија.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - др. пропис, 97/08, 44/10), Статута Универзитета и Статута Сао-
браћајног факултета. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) 
доставити на адресу Факултета.

Пољопривреда / 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 усло-
вима прописаним законом и ако:

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

и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 

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

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

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утвр-
ди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије да се 
подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на 
захтев директора.

Унапредите
своје пословање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Органска хемија

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Биохемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за коју се 
бира и други услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању и 
Статута Хемијског факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом 
дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова доставити архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2

тел. 011/3291-196
е-mail: vslpu@vslpu.еdu.rs

Стручни сарадник у настави за област Примењених 
уметности и дизајна, ужа област Дизајн ентеријера

на одређено време

УСЛОВИ: у звање стручни сарадник у настави у пољу уметности, област При-
мењене уметности и дизајна, може бити изабрано лице које има високо обра-
зовање првог степена - VII/1 степен стручне спреме, студент мастер или спе-
цијалистичких студија (област примењених уметности и дизајна), лице које 
има укупну порсечну оцену најмање осам и најмање девет из групе предмета 
за које се бира, напредно коришћење CAD програма, програма за обраду диги-
талне слике и програма за 3D визуелизацију. Поред наведених услова, канди-
дати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању. Уз пријаву на конкурс (преузима се на прописаном обрасцу са 
сајта школе: www.vslpu.еdu.rs и доставља у електронској и штампаној форми), 
кандидати се обавезују да доставе: биографију и радну биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење надлежног орга-
на да правноснажном пресудом нису осуђивани за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска устнова 
или примање мита у обављању послова у високошколској установи (члан 62 
став 4 Закона о високом образовању - „Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 
97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), оверену фотокопију дипломе, однос-
но уверење о завршеном факултету, списак радова, портфолио у штампаној 
форми са фотографијама А4 формата и у електронској форми на CD или DVD 
диску (фотографије у JPG формату, величине 1024x768 пиксела, у резолуцији 
72 DPI). Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“

11507 Стублине, Ваљевски пут бб
тел. 011/8791-303

Конкурс објављен 10.09.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: директор, на период од 4 године, исправља се у делу 
услова, тако што после речи: „мастер академске студије“, треба 
додати: „специјалистичке академске студије или...“; после речи: 
„од 10.09.2005 године“, треба додати: „или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године“, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005 године; после речи: „да није осуђиван 
правноснажном пресудом за“, брисати речи: „кривична дела утврђе-
на чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања“, и треба додати речи: „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 кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полних слобода, 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; после 
речи: „објављивања“, треба додати: „конкурса“, а у продужетку и 
реченицу: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

тел. 011/3615-436

Оглас објављен 17.09.2014. године у публикацији „Послови“, 
исправља се за следећа радна места:

• тако што уместо: ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Папкари, на одређено време од 5 година, треба да стоји: ван-
редни или редовни професор за ужу научну област Болести папкара, 
на одређено време од 5 година;

• тако што уместо: Доцент за ужу научну област Папкари, на одређе-
но време од 5 година, треба да стоји: доцент за ужу научну област 
Болести папкара, на одређено време од 5 година;

• тако што уместо: доцент за ужу научну област Болести, безбед-
ност и заштита животиња, наставни предмет: Заштита и спасавање 
животиња у ванредним ситуацијама, на одређено време од 5 годи-
на, треба да стоји: доцент за ужу научну област Безбедност и зашти-
та животиња, наставни предмет: Заштита и спасавање животиња у 
ванредним ситуацијама, на одређено време од 5 година.

У осталом делу текст огласа је неизмењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Доцент за уже научне области Референтне геодетске 
мреже и Одређивање гравитационог поља

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој 
припада наставни предмет.

Асистент - студент докторских студија за уже научне 
области Геодезија у инжењерским областима и 

Моделирање и менаџмент у геодезији
на одређено време од три године

Асистент - студент докторских студија за уже научне 
области Фотограметрија и даљинска детекција и 

Земљишни информациони системи
на одређено време од три године

Асистент - студент докторских студија за ужу научну 
област Техничка механика и теорија конструкција

на одређено време од три године
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира 
(студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 100/07 и 93/12). Кандидати 
који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђе-
не одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факулте-
та Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА“
11000 Београд, Прерадовићева 2

тел. 011/7293-765

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 и 8 став 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године за наставника школе, педагога или пси-
холога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-

Наука и образовање

ОБУКА ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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цима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о 
раду - лекарско уверење); да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (уверење прибавља школа); држављанство Републике 
Србије; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психолога или педаго-
га, односно положен стручни испит; да има завршену обуку и положен испит 
за директора (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе); најмање 5 година рада на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег (високог) образовања; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, дужност директора 
основне школе може да обавља лице са стеченим одговарајућим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем (чл. 8 ст. 3) за 
наставника основне школе и најмање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. На 
поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из чл. 
8 ст. 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), равноправни су. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да достави следећу документацију: биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци, доказ 
- потврду о радном стажу, доказ о држављанству Републике Србије (не старији 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), доказ 
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том језику), остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избору. 

ОСТАЛО: Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у 
року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа оба-
вештења могу се добити на број телефона: 011/7293-765.

ОШ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“
11507 Стублине, Ваљевски пут бб

тел. 011/8791-303

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава, поред општих услова прописаних законом, 
и посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 1. услови 
у погледу стручне спреме: одговараујућа врста стручне спреме према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да 
има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставника, педагога и психолога, стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава, поред општих услова прописаних законом, 
и посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); I степен струч-
не спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Остали услови које кандидати треба да испуњавају за оба радна мес-
та: 2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Доказ о испуњености услова 
из тач. 1 подноси се уз пријаву на конкурс (оверена фотокопија дипломе или 
уверења о дипломирању, односно сведочанства о завршеној основној школи), 
а кандидат за наставника српског језика доказ да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
- уверење издато од одговарајуће високошколске установе или доказ да је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или оверену фото-
копију положеног стручног испита или испита за лиценцу; доказ о држављан-
ству Републике Србије - оверена фотокопија уверења о држављанству РС, не 
старије од 6 месеци и оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
односно венчаних. Доказ из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду. 
Доказ из тачке 3 прибавља школа по службеној дужности. Пријаве се дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
011/8791-303, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област Биофизика
на Катедри за општу физиологију и биофизику, у Институту 

за физиологију и биохемију
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира; 
непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и остали 
услови утврђени члаом 64 Закона о високом образовању. Пријаве са биогра-
фијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и струч-
них радова доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 
дана од дана објављивања.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ОБРЕНОВАЦ“

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 59 и члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника 
основне школе, педагога или психолога, са одговарајућим високим образо-
вањем, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005 године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005 године; поседовање дозволе за рад (лиценца) за 
наставника основне школе, педагога или психолога, положен испит за дирек-
тора установе (програм обуке за директора школе и правилник о полагању 
испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у оба-
вези да у законском року положи испит за директора); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, поседо-
вање држављанства Републике Србије, да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: 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, 
доказ о држављанству (уверење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених) - не старије од 6 месеци; оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора (лиценца за директора - докумен-
тација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се комплетном 
уколико су остала документа достављена уредно), а изабрани кандидат биће у 
обавези да у законском року положи испит за директора установе; потврду да 
кандидат има најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању српс-
ког језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 
биографске податке, односно радну биографију (факултативно), оквирни план 
рада за време мандата (факултативно), доказе о поседовању организационих 
способности (факултативно). Уверење да кандидат није осуђиван у складу са 
одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити и на бројеве телефона: 011/8723-240 и 011/8727-851.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11060 Београд, Светог Николе 39

тел. 011/2418-895, 2418-052, 2417-680

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да испуњава услове за наставника средње стручне школе у подручју рада 
геодезија и грађевинарство и подручју рада електротехника, односно педагога 
и психолога школе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-

Наука и образовање
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на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; дозвола за рад, обука и 
положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
изабран за директора који нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну 
биографију, оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању (не старије од шест месеци); оверену копију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, педагога или психо-
лога (дозвола за рад), потврду о раду у области образовања и васпитања, 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књи-
ге рођених, лекарско уверење (не старије од шест месеци) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, уверење да 
против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код 
надлежног суда; уколико кандидат није стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ 
о положеном испиту за директора установе (лиценца за директора); остала 
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору који-
ма кандидат доказује своје стручне, организационе и друге квалитете. Школа 
прибавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за избор директора школе. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се досављају непосредно ске-
ретаријату школе или препорученом поштом, на горенаведену адресу.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
11000 Београд, Данила Илића 1

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

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: висока или средња стручна спрема, било ког профила, завршен про-
грам обуке за педагошког асистента који је прописан од стране Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, да говори српски и ромски језик, 
држављанство РС, да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 120 
Закона, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије, доказ о завршеном програму обуке за педагошког асистен-
та, проверу психофизичких способности са рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање, по упућивању од стране школе, да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. 
Пријаве се достављају на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11400 Младеновац, Космајска 47

тел/факс: 011/8238-481

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања за наставника 
основне школе, за педагога или психолога из чл. 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013): на студијама другог степена (мастер академске студије или специја-
листичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, дозвола за рад (лиценца), обука и положен испит за директора 
установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат испуња-
ва услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно рад-
ну биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозво-
ли за рад); потврду о раду у области образовања; уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа); 
уверење да није осуђиван, нити да се води кривични поступак, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци), остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријављени кандидати ће писмено бити обавештени о 
избору директора, у складу са законом. Пријаве са свом документацијом се не 
враћају и задржавају се у архиви школе. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса који немају трајни карактер не могу бити старији од 6 месеци. 

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима 
о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати препорученом поштом, 
са назнаком: „Пријава на конкурс за директора“, на адресу школе или донети 
лично у просторије школе, радним даном, од 08,00 до 13,00 часова.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Сарадник у лабораторији за ужу стручну област 
Рачунарство и информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: уз услове из чл. 36 став 8 Статута, кандидат треба да поседује: 
завршене мастер студије из области: информациони системи и технологије; 
искуство у раду са програмима за обраду слике, видеа и анимација, креирање 
презентација на мрежи и администрирање система за даљинско учење, као 
и искуство у настави. Пријаве на конкурс доставити на наведену адресу, до 
29.09.2014. године.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Фармакологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен 
фармацеутски или медицински факултет. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о образо-
вању и Статутом Фармацеутског факултета.

Асистент за ужу научну област Хемија хране и 
дијететских производа

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом нај-
мање осам, студент докторских студија или магистар наука из научне области 
за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за 
наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и дру-
ге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом 
Фармацеутског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и 
Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеут-
ском факултету), подносе се архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 
15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну област Општа 
педагогија с методологијом и историја педагогије 

(унапређење)
предност имају кандидати чије је тежиште истраживања 

историја педагогије
2 извршиоца

Редовни професор за ужу научну област Археологија 
(унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област 
Археологија

на одређено време од пет година (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област Историја 
ликовних уметности и архитектуре

на одређено време од пет година (унапређење)

Наука и образовање
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Ванредни професор за ужу научну област Етнологија 
- антропологија

на одређено време од пет година (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област 
Андрагогија

на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Социологија
на одређено време од пет година (унапређење) - 

предност имају кандидати чије је тежиште истраживања 
Методологија социолошких истраживања

Доцент за ужу научну област Општа педагогија с 
методологијом и историја педагогије

на одређено време од четири године (избор) - предност 
имају кандидати чије је тежиште истраживања Општа 

педагогија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже нау-
чне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Општа психологија
на одређено време од три године (реизбор)

Асистент за ужу научну област Школска педагогија
на одређено време од три године (реизбор)

УСЛОВИ: VII/1 или VII/2 степен стручне спреме, да је кандидат остварио 80 
бодова, односно положио све испите предвиђене студијским програмом док-
торских студија и одбранио предлог теме докторске дисертације (уколико је 
студент докторских студија), односно завршио и предао дисертацију (уколи-
ко је за асистента изабран са стручним академских називом магистра нау-
ка), добио позитивну оцену педагошког рада (студентска евалуација и оце-
на одељења), објавио у часопису или зборнику најмање три научна, односно 
стручна рада.

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

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧУКАРИЦА“

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

Оглас објављен 17.09.2014. године у публикацији „Послови“, за рад-
но место: стручни сарадник - психолог, мења се у делу назив радног 
места, тако што уместо: стручни сарадник - психолог, треба да стоји: 
стручни сарадник - педагог.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању доцента - ванредног професора, 
за предмет: Антропомоторика, ужа научна област 

Општа моторика човека
УСЛОВИ: Избор у звање доцента и ванредног професора врши се на период 
од 5 година. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65 Закона о 
високом образовању РС и да имају завршен факултет спорта и физичког вас-
питања. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање редовног професора за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом 

(анестезиологија са реаниматологијом)

Наставник за избор у звање ванредног професора 
за ужу научну област Оториноларингологија са 

максилофацијалном хирургијом
на одређено време од 5 година

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

(ендокринологија)
на одређено време од 5 година

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

на одређено време од 5 година

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

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа 

хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Хирургија са анестезиологијом 

(неурохирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа 

хирургија - онкологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (грудна 

хирургија)
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Биофизика у медицини

на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање асистента за ужу научну 
област Енглески језик

на одређено време од 3 године

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

Сарадник у настави за ужу научну област 
Имунологија

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Медицинска и клиничка биохемија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Београду.
Посебан услов: Кандидати коју конкуришу за клиничке наставне предмете 
подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског 
факултета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу 
са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду) 
подносе се писарници Медицинског факултета, на наведену адресу, у року од 
15 дана од дана објављивања.

Наука и образовање
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ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУДЕСНА ШУМА“

11000 Београд, Ђорђа Вајферта 45
тел. 060/4487-794

е-mail: info@cudesnasuma.еdu.rs

Васпитач
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI/2 или VI/1 степен стручне спреме, дипломирани васпитач, 
струковни васпитач или васпитач предшколске деце; 12 месеци радног иску-
ства у струци; основна информатичка обука; енглески језик - средњи ниво; 
пожељна лиценца или стручни испит; предност имају кандидати са више рад-
ног искуства. Пријаве за запослење слати мејлом или се јавити на број телефо-
на: 060/4487-794. Оглас је отворен до попуне радног места.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2637-421

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Демографија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за настав-
ни рад или магистар наука са прихваћеном темом докторске дисертације. 
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13) и Ста-
тутом Географског факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, 
списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми), 
подносе се на наведену адресу факултета, у року од 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 41

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника РС и са чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања РС.

Финансијски књиговођа и благајник
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверене фотокопије дипломе, извода из мати-
чне књиге рођених и уверења о држављанству РС.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД“

11565 Барошевац
тел. 011/8158-087

Наставник музичке културе
за 25% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, степен стручне спреме 
одређеног занимања према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/13) и чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да испуњава услове 
из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанставо 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: доказ о 
држављанству РС (уверење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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, који подносе лица из чл. 8 став 2 и 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење високошколске 

установе) или доказ да је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или оверену фотокопију положеног стручног испита или испита за 
лиценцу. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од 
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, коју ће извршити Национална служба за запошљавање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА
11070 Нови Београд, Народних хероја 30

тел. 011/260-02-66

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Менаџмент и маркетинг, за наставне предмете: 

Увод у електронско пословање, Менаџерски 
информациони системи, Стратегија електронског 
пословања, Менаџмент у образовању, Менаџмент 

знања
2 извршиоца

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Економија и финансије, за наставне предмете: 

Квантитативне методе у бизнису, Пословна 
статистика, Методологија научног истраживања, 

Менаџмент осигуравајућих компанија 
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука. 

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет.

ОСТАЛО: Услови су утврђени Законом о високом образовању, Статутом Високе 
школе и Правилником о начину и поступку избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и сарадника, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве са биографијом, списком радова, дипломом о 
одговарајућој стручној спреми, изводом из матичне књиге рођених, уверењем 
о држављанству, потврдом надлежног органа да кандидат није под истрагом, 
доставити на наведену адресу. Документа се предају у оригиналу или овере-
ном препису и не старија од 6 месеци.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАНОВИЋ СТРАХИЊА“
Београд, Кнеза Вишеслава 15

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образо-
вање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу 
са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; дозвола за рад; обука 
и положен испит за директора школе; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије. Директор се бира на период од четири 
године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Уз пријаву на 
конкурс поднети: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену 
копију уверења о дозволи за рад, односно лиценци, оверену копију уверења о 
положеном испиту за директора (у сладу са законом), доказ о радном стажу - 
потврду да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављан-
ству Републике Србије, биографију са кратким прегледом кретања у служби 
са предлогом рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван у 
складу са законом - прибавља установа пре доношења одлуке о избору. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима канди-
дат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ЧАЧАК
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-700

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Информационе технологије и системи

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - електротехника и рачу-
нарство и најмање 5 година радног искуства у настави из уже научне области 
за коју се кандидат бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Производне технологије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета и Статутом Факултета техничких наука. Уз пријаву приложити: био-
графију, доказ о одговарајућој стручној спреми и доказ надлежног органа о 
неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних радова, као и 
саме радове. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА
ПУ „ПИОНИР“

35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Васпитач
на одређено време

12 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне или основне ака-
демске студије у трајању од 3 године, смер педагошки, звање: васпитач).

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће средње образовање, средња меди-
цинска школа, смер медицинска сестра - васпитач.

Кувар
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, куварске струке.

Помоћна радница у кухињи, помоћно-техничкој 
служби и сервирка

на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву приложити: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење да се против кандидата не 
води истрага и да није подигнута оптужница. Лекарско уверење доставиће 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Приложена документа-
ција не сме бити старија од шест месеци. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на адресу установе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
35250 Параћин, Николе Пашића 33

тел. 035/561-091

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо или више образовање из чл. 8 ст. 2 и 3, чл. 59 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09); дозвола за рад и најмање 10 година радног стажа у установи 
на пословима образовања; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 

способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз молбу достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, оверену фотокопију дока-
за о положеном стручном испиту, доказ о радном искуству у области образо-
вања и васпитања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), извод из матичне књиге 
венчаних (не старији од 6 месеци), биографске податке са прегледом кретања 
у служби. Пријаве слати са назнаком: „Конкурс за директора - не отварај“, у 
року од 15 дана. Решење о избору директора биће донето у року од 8 дана 
од дана истека рока из чл. 60 став 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања и достављено учесницима конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве Управни одбор неће разматрати.

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/561-697

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, за 50% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, за 66% радног времена

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, за 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама; образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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; држављанство Републике 
Србије; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима (директор ће пре одлучивања о избору извршити ужи избор 
кандидата које упућује на претходну процену способности за рад са ученици-
ма, а лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду); да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа) и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о стручном образовању 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге 
рођених - венчаних (оригинал или оверену фотокопију).

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
СРЕДЊА ШКОЛА

„ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ“
38228 Зубин Поток, Јелене Анжујске 17

тел. 028/460-108

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на студијама другог степена (диплом-
ске академије студије - мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, да кандидат испуњава услове за наставника ове 
врсте школе и подручја рада, 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 обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравствену способност 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; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно рад-
ну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозво-
ли за рад), потврду о раду у области образовања, уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 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 се достављају на адресу школе.

Наука и образовање
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ПУ „СУНЦЕ“
38207 Липљан, Доња Гуштерица

Директор
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: високо образовање, лиценца за васпитача, педа-
гога, психолога и другог стручног сарадника, положен испит за директора 
установе и најмање пет година радног искуства у области образовања и вас-
питања. Пријаве се подносе на адресу установе. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИЛОЈЕ СИМОВИЋ“
34231 Драгобраћа
тел. 034/582-106

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског језика; савладан про-
грам обуке за педагошког асистента; држављанство Републике Србије; 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; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да доставе следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању (не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, радну биографију. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријаву је 8 дана. Додатне информације могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 034/582-106.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Педијатрија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Дерматовенерологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Биохемија

на одређено време 3 године

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

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним 
докторским студијама, фотокопије оверених диплома, списак стручних и науч-
них публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну доку-
ментацију, као доказ испуњености услова конкурса, обавезно доставити и у 
електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

КРАЉЕВО
ИСПРАВКА ОГЛАСА

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

Оглас објављен 17.09.2014. године у публикацији „Послови“, мења 
се у делу УСЛОВИ, за радно место: наставник у звању доцента за ужу 
научну област Менаџмент и пословање, и треба да гласи: УСЛОВИ: 
VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука из области 
менаџмента и бизниса. У осталом делу оглас је непромењен.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

Наставник географије
за 20% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) и Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању и доказ да имају образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова прексе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(доказ представља потврда са факултета да је положен испит из психологије и 
педагогије или доказ да је положен стручни испит, односно испит за лиценцу), 
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци), уверење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља школа), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), лекарско уверење којим канди-
дат доказује да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду). Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата 
биће донета у законском року.

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
36000 Краљево, Топлице Милана 2

тел. 036/321-872

Професор хармонике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

Професор виолине
за 50% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Професор флауте
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

Професор клавира
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос у установи може да 
буде примљено лице ако испуњава прописане услове из чл. 8 ст. 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање сходно Правилнику о степену 
и врсти стручне спреме наставника у основној музичкој школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2013) и Правилника 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, 
9/13 и 6/14); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 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. Уз пријаву на оглас приложити: оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рође-
них са холограмом и уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
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стеченом 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 одговарајуће високошколске установе 
(наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, па је потребно достави-
ти уверење или одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и 
психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 
положеном испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. За кандидате који 
уђу у ужи избор обавезна је претходна провера психофизичких способности, 
коју врши Национална служба за запошљавање. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе 
информације о огласу могу се добити код секретара школе лично или на број 
телефона: 036/321-872. Пријаве са документима доставити лично или слати на 
адресу школе, са назнаком: “За оглас”.

КРУШЕВАЦ
ОШ “СВЕТИ САВА”

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

Наставник српског језика
на одређено време до повратка одсутног запосленог, са 

95% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године: професор српског језика и књижевности, професор 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књи-
жевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижев-
ношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижев-
ностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужносло-
венским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним 
словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књи-
жевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи 
на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југо-
словенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањи-
не, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратис-
та, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност). Кандидати који су стекли академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије српског језика. Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву кандидати 
су дужни да доставе: оверену копију дипломе о стеченом образовању, потврду 
факултета о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова или оверену копију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу наставника (важи за кандидате који имају положен 
испит за лиценцу), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них. Пријаве слати на адресу школе, у року од осам дана од дана објављи-
вања.

Наставник биологије
на одређено време до повратка одсутног запосленог, са 

40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-

зовање до 10. септембра 2005. године: професор биологије, дипломирани 
биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије 
и хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне средине, дипломирани 
биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биоло-
гије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, 
професор биологије - информатике, професор биологије - математике, дипло-
мирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломи-
рани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије 
- географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломира-
ни биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биоло-
гије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и 
хемије. Кандидати који су стекли академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије биологије. Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву кандидати 
су дужни да доставе: оверену копију дипломе о стеченом образовању, потврду 
факултета о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова или оверену копију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу наставника (важи за кандидате који имају положен 
испит за лиценцу), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них. Пријаве слати на адресу школе, у року од осам дана од дана објављи-
вања.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

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

Наставник за ужу научну област Психолошке науке 
(реизбор)

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и пријем у радни однос предвиђени су Зако-
ном о високом образовању. Пријаве са документацијом слати на наведену 
адресу. Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у обзир.

ЛЕСКОВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ“

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб
тел. 016/244-719

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 55/13): да има високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који је уређивао 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 кандидат испуњава услове за наставника средње школе за подручје рада 
машинство, електротехника и саобраћај, педагога и психолога, да има дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад.

Наука и образовање

Сајмови запошљавања
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно рад-
ну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (дозвола за рад), доказ да има обуку и положен испит за 
директора установе (пријава која не садржи 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), потврду о 
најмање 5 година рада у области образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о здравственом стању - да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), уве-
рење суда да против њега није покренута истрага, нити је подигнута оптужни-
ца за кривична дела из надлежности суда, потврду МУП-а о неосуђиваности, 
издату према подацима из казнене евиденције полицијске управе; доказ о 
знању језика на ком се остварује васпитно-образовни рад, осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том језику. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Уверења не смеју бити старија од 
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора 
школе“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на бројеве 
телефона: 016/244-719 и 016/234-612.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
16000 Лесковац, Васе Пелагића 5

тел. 016/3436-280

Наставник енеглеског језика
на одређено време до повратка запослене са боловања, са 

67% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са боловања, са 

11% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање из 
члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/11 
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; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседо-
вању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење о психофизичкој спо-
собности за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, 
док уверење из казнене евиденције за горенаведена дела - прибавља школа 
по службеној дужности. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и 
који уђу у ужи избор који врши директор школе, биће упућени на претход-
ну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. О месту и датуму провере биће обавештени по истеку рока за 
подношење пријава. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 016/3436-280.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембар бб

тел. 016/3426-161

Директор
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање 
према члану 8 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да поседује дозволу за 
рад - лиценцу, односно положен испит за наставника педагога или психолога, 
положен испит за директора установе, најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ из овог става прибавља школа); да је држављанин Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује васпитни рад; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ из овог става, не 
старији од 6 месеци, подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора 
о раду).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци) и извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или фотокопију), оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, 
потврду о радном искуству у образовању и васпитању, радну биографију. Уве-
рење о положеном испиту за директора школе се не прилаже, с обзиром да 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није организовало пола-
гање испита за дидректора школе, па пријава која не буде садржала наведени 
документ неће се сматрати неподобном, а изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школа. Пријаве са потребном 
документацијом доставити у року од 15 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Све потребне информације 
могу се добити на број телефона: 016/3426-161.

ЛОЗНИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
15300 Лозница, Гимназијска 5

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, за рад-
но место: наставник српског језика и књижевности, са 128% радног 
времена, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15308 Јадранска Лешница

тел. 015/852-501

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији “Послови”, за рад-
на места: наставник математике, за 89% радног времена; наставник 
математике, за 89% радног времена; наставник разредне наставе 
у издвојеном одељењу Милина (неподељења школа I-IV разред); 
наставник разредне наставе у издвојеном одељењу Горњи Добрић 
(комбиновано одељење); наставник руског језика, за 56% радног 
времена; стручни сарадник - библиотекар, поништава се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Вука Караџића 16

е-mail: srednjaskola.krupanj@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника гимназије или средње стручне школе у подручјима рада: елек-
тротехника, машинство и обрада метала и економија, право и администрација, 
педагога или психолога; дозвола за рад; положен испит за лиценцу - стручни 
испит; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен испит 
за директора школе; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство РС; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозвола за рад), потврду о раду 
у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, уверење о држављанству (оригинал, не старији од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал, не старији од 6 месеци), лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (оригинал, не старији од 6 месеци), уверење да против 
кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница код надлежног 
суда (оригинал, не старији од 6 месеци); доказ о знању српског језика као јези-
ка на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ о стеченом образовању 
на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад), биографске податке са 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног органа, као и оверене фотокопије 
старије од 6 месеци, неће се узети у разматрање. Кандидат изабран за дирек-
тора школе дужан је да савлада обуку и положи испит за директора, а сходно 
условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, 
као и условима које пропише министар. Пријаве слати на адресу школе, у року 
од 15 дана од дана објављивања, са назнаком: „Конкурс за директора - не 
отварати“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање
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НИШ
ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА“

18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме (оверена фотокопија доказа); 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); позна-
вање ромског језика (оверена фотокопија доказа); да кандидат 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 (оверена фотокопија доказа). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

тел. 018/804-644

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима; 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља школа); дозвола за рад (лиценца) 
за наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за директора 
установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за 
директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези да исти положи у закон-
ском року, након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе 
одговарајући подзаконски акт); најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказује се дипло-
мом о стеченом образовању). Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 
потврду о радном искуству, доказ о обуци и положеном испиту за директора 
установе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, искључиво на новом обрасцу са холограмом), лекарско уверење 
(не старије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду), уверење о неосуђиваности из суда (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а (прибавља 
школа), преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно). 
Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

НОВИ ПА ЗАР
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

Наставник у звање доцента за ужу научну област: 
Јавно право

у трајању од пет година

Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област: Привредно право

Наставник у звање доцента за ужу научну област: 
Психологија

у трајању од пет година
4 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за кандидате предвиђени су одредбама Закона о високом 
образовању, Статутом и Правилником о избору у звање на Универзитету у 
Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, овере-
не фотокопије диплома о завршеним основним, мастер/магистарским и док-
торским студијама, оверену фотокопију претходног избора у звање, списак 
објављених радова и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе 
Правној служби Универзитета, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву на кон-
курс за избор у звање и заснивање радног односа може се преузети на офи-
цијелном сајту Универзитета у Новом Пазару - www.uninp.edu.rs. Непотписане, 
неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

НОВИ С А Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КОЛИБРИ“

21420 Бач, Школска 3
тел. 021/772-080

Васпитач предшколске деце
на одређено време (до повратка радница са трудничког 

боловања), за рад у целодневном боравку,
одељење у Селенчи

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се више обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне 
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), смер педагошки, звање: васпитач, 
једна година радног искуства, положен стручни испит, пасивно познавање 
рада на рачунару, знање словачког језика. Уз молбу приложити: биографију, 
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење, уверење о држављанству, уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Кандидат мора да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом. Пријаве доставити лично или поштом на адресу установе. 
Више информација на број телефона: 021/771-770. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Предавач за ужу стручну област Информациона 
технологија

на одређено време 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду и Законом о висо-
ком образовању, кандидати морају да имају завршен природно-математички 
факултет - математика, магистратуру или докторат из области за коју се бира 
и најмање пет референци из уже стручне области.

Асистент за ужу стручну област Информациона 
технологија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду и Законом о висо-
ком образовању, кандидати морају да имају завршен факултет техничких нау-
ка, дипломирани инжењер електротехничке и рачунарства - мастер, уписане 
докторске студије из области за коју се бира.

Предавач за ужу стручну област Примењена 
уметност и дизајн

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду и Законом о висо-
ком образовању, кандидати морају да имају завршен факултет уметности, 
магистратуру или докторат из области за коју се бира и најмање пет референ-
ци из уже стручне области.

Професор струковних студија за ужу стручну област 
Машинско инжењерство

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду и Законом о висо-
ком образовању, кандидати морају да имају завршен технички факултет, док-
торат из одговарајуће области за коју се бира и најмање пет референци из 
уже стручне области. 

Пријаве слати на наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ “МАЛА ШКОЛА”

21208 Сремска Каменица, Лоле Рибара 42

Струковни васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен VII степен високе школе струковних студија за образовање 
васпитача, знање енглеског језика, радно искуство није неопходно, могућност 
полагања приправничког испита.

Наука и образовање
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Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра - вас-
питач, потребно знање енглеског језика, свирање на неком музичком инстру-
менту, радно искуство није неопходно.

ОСТАЛО: Сви заинтересовани могу слати CV на e-mail: pumalaskola@gmail.com. 
Телефонски позиви су забрањени због ометања процеса васпитно-образовног 
рада.

„ЕДУКОНС“ УНИВЕРЗИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ

21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633

е-mail: informacije@tims.еdu.rs

Наставник (звање доцента) у пољу друштвено-
хуманистичких наука, научна област: Физичко 

васпитање и спорт, ужа научна област: 
Комплементарне кинезиолошке науке, научна 

област: Менаџмент и бизнис, ужа научна област: 
Комплементарне науке менаџмента и бизниса у 

туризму
на одређено време, са 5% радног времена

УСЛОВИ: докторат правних наука и испуњеност услова за избор у тражено 
звање. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат има одго-
варајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области.

Наставник (звање доцента) у пољу друштвено-
хуманистичких наука, научна област: Физичко 

васпитање и спорт, ужа научна област: 
Комплементарне кинезиолошке науке, научна 

област: Менаџмент и бизнис, ужа научна област: 
Комплементарне науке менаџмента и бизниса у 

туризму
на одређено време, са 5% радног времена

УСЛОВИ: докторат економских наука и испуњеност услова за избор у тражено 
звање. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат има одго-
варајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове пред-
виђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом Факултета 
за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе дока-
зе о испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног 
државног органа да није осуђиван за кривична дела, као и да се пред надлеж-
ним органима не води кривични поступак против кандидата, списак објавље-
них научних радова и саме радове. 

Пријаву са наведеним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати 
могу послати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Информа-
ције у вези са конкурсом могу се добити на бројеве телефона: 021/530-633 или 
021/530-231, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 16,00 часова. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област Интерна медицина (пулмологија)

радно време краће од пуног (15 сати на факултету)

2. Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област Социјална медицина

радно време краће од пуног (15 сати на факултету)

3. Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Радиологија

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног 
(15 сати на факултету)

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

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног 
(15 сати на факултету)

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

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног 
(15 сати на факултету)

6. Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Психијатрија са медицинском психологијом

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног 
(15 сати на факултету)

7. Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Здравствена нега

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног 
(15 сати на факултету)

8. Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Психијатрија са медицинском психологијом

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног 
(15 сати на факултету)

2 извршиоца

9. Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Дерматовенерологија

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног 
(15 сати на факултету)

10. Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (онколошка 

хирургија)
на одређено време 3 године, радно време краће од пуног 

(15 сати на факултету)

11. Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Патолошка анатомија

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног 
(15 сати на факултету)

12. Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Онкологија

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног 
(15 сати на факултету)

13. Сарадник у настави за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом (ортопедија са 

трауматологијом)
на одређено време 1 година, радно време краће од пуног 

(15 сати на факултету)

14. Сарадник у настави за ужу научну област 
Микробиологија са имунологијом

на одређено време 1 година, радно време краће од пуног 
(15 сати на факултету)

15. Сарадник у настави за ужу научну област 
Здравствена нега

на одређено време 1 година, радно време краће од пуног 
(15 сати на факултету)

2 извршиоца

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1 и 2: VIII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о висо-
ком образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилни-
ком о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: За радна места под бр. 3-5: VIII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о висо-
ком образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилни-
ком о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: За радно место под бр. 6: VIII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом 
образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о 
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета у Новом Саду.

УСЛОВИ: За радно место под бр. 7: VIII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет (смер здравствена нега или општа медицина) или факултет 
за специјалну едукацију и рехабилитацију, односно дефектолошки факултет 

Наука и образовање
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са претходно завршеном високом струковном школом здравствених студија, 
односно вишом медицинском школом (одсек виша медицинска сестра), општи 
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: За радна места под бр. 8-12: VII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о висо-
ком образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилни-
ком о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: За радна места под бр. 13 и 14: студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија или кандидат са завршеним интегрисаним академским 
студијама медицине који је студије првог степена, односно интегрисане ака-
демске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам, општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: За радно место под бр. 15: студент мастер академских или специја-
листичких студија или кандидат са завршеним иннтегрисаним академским 
студијама медицине који је студије првог степена, односно интегрисане ака-
демске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам, општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете 
подносе доказ да су у радном односу у здравственој установи која је наставна 
база факултета. Кандидати који конкуришу под бр. 7 и 15 - подносе доказ да 
су у радном односу у наставним базама факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биогра-
фију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из конкурса 
(оверене копије диплома, за клиничке предмете - доказ о радном односу у 
здравственој установи која је наставна база Медицинског факултета, списак 
радова и публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије радова и 
публикација, доказе о њиховом објављивању, доказе о педагошком искуству 
и позитивно оцењеној педагошкој активности). Доказ о некажњавању при-
бавиће Медицински факултет службеним путем. Пријаве са документацијом 
подносе се писарници Медицинског факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова 
3, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ“

21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23
тел. 021/6040-428

Професор физичког васпитања
на одређено време, замена одсутног запосленог преко 60 

дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке 
културе, професор физичке културе, дипломирани професор физичког вас-
питања и спорта - мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физич-
ког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране.

Професор математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, са 33,33% радног времена

УСЛОВИ: врста стручне спреме на основу Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 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, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 
9/2013).

ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице под условом да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 и став 4 и чл. 121 став 10 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву у којој треба 
тачно назначити радно место на које кандидат конкурише, потребно је доста-
вити: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме, као и доказе о испуњености услова из чл. 8 став 2 и 4 или чл. 121 став 
10 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци)и  кратку биографију кандидата. Докази о испуњености услова под тач. 1 
и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2 - пре закључења уговора 
о раду. Доказ из тачке 3 - прибавља школа по службеној дужности. Неће се 
разматрати пријаве које су непотпуне, пријаве уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом, као и пријаве оних кандидата који не испуњавају 

услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Пријаве доставити на адресу 
школе. Кандидатима који нису изабрани неће се враћати документација коју 
су приложили уз пријаву.

Спремачица
на одређено време ради замене запослене која је на 
породиљском одсуству и одсуству ради неге детета

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, да кандидат има општу здравствену способ-
ност, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије (прибавља школа по службеној дужности). 
Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о стеченом образовању (сведочанство о завршеној основној 
школи). Документа доставити у оригиналу или оверене фотокопије. Доказ о 
општој здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

21467 Савино Село, Маршала Тита 55

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног запосленог, са 

60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да 
испуњава и посебне услове из чл. 120 до 123 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилника 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 кандидат доставља документацију о 
испуњености горенаведених услова: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме одговарајуће стручне спреме, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, потврду о испуња-
вању услова из члана 8 став 4 Закона. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ПАНЧЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДЕЧЈА РАДОСТ“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

тел. 013/345-955, 354-292

Васпитач
на одређено време док траје потреба, а најдуже до 

31.12.2015. године

УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне или 
основне академске студије) у трајању од три године или студијама другог 
степена (димпломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије); држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; неос-
уђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; радно искуство једна година.

Васпитач
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне или 
основне академске студије) у трајању од три године или студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије); држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; неос-
уђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; радно искуство једна година.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка одсутног радника

5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње образовање; држављанство 
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом; неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; радно искуство једна 
година.

Медицинска сестра - васпитач - приправник
на одређено време на годину дана

2 извршиоца
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УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње образовање; држављанство 
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом; неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања.

Стручни сарадник за финансијско-рачуноводствене 
послове

на одређено време док траје потреба, а најдуже до 
31.12.2015. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - економског смера - VII степен стручне спре-
ме, односно II степен академских или струковних студија; држављанство Репу-
блике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 
неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; радно искуство једна година.

Кувар
на одређено време док траје потреба, а најдуже до 

31.12.2015. године

УСЛОВИ: кувар може бити КВ радник, смер кувар, који испуњава законом про-
писане услове; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом; неосуђиваност за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
једна година радног искуства.

Помоћни кулинарски радник
на одређено време док траје потреба, а најдуже до 

31.12.2015. године

УСЛОВИ: помоћни кулинарски радник може бити лице са КВ или средњом 
стручном спремом, које испуњава законом прописане услове; држављанство 
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом; неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања.

Спремачица
на одређено време до повратка одсутног радника

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа - НК радник; држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; неос-
уђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

Спремачица
на одређено време док траје потреба, а најдуже до 

31.12.2015. године

УСЛОВИ: завршена основна школа - НК радник; држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; неос-
уђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања. Прија-
ва се подноси лично или поштом на горенаведену адресу. Уз пријаву се под-
носи: CV - краћа животна и радна биографија, диплома - сведочанство, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврда о радном 
искуству (осим за радна места под бр. 4, 7, 8 и 9). Кандидати уз пријаву не 
прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, с тим што се обавезују 
да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата. Доказ о 
некажњавању прибавља установа. Уколико кандидат подноси копију или пре-
пис, документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору. Сва 
обавештења могу се добити у управи установе, Жарка Зрењанина 25, Панчево 
или на бројеве телефона: 013/345-955, 354-292.

ПИРОТ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
18300 Пирот, Војводе Степе 15

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

Вешерка
на одређено време, ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача може бити 
примљен кандидат који има стечено образовање за радно место васпитача, да 
испуњава услове из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није 

осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. 
У радни однос ради обављања послова вешерке може бити примљен канди-
дат који поседује I степен стручне спреме. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

OСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије (фотокопија уверења о држављанству) и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању - степену стручне спре-
ме. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Доказ о здрав-
ственој способности за рад доказује се лекарским уверењем које изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Као доказ о знању језика 
на ком се остварује васпитно-образовни рад за васпитача сматра се да је обра-
зовање стечено на српском језику на основу дипломе о стеченом образовању 
или други одговарајући доказ о знању српског језика. Одлука о избору канди-
дата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава 
на конкурс. Пријаве слати на адресу установе.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ“

18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник клавира
за рад у матичној школи у Пироту, на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме, дипломирани 
музичар - пијаниста, мастер музичар уметник, професионални статус клави-
риста; 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету - школи, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 
8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће 
се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Асистент за ужу научну област Педагошко-
андрагошке науке, за наставне предмете: Детињство, 

култура, васпитање, Предшколска педагогија, 
Програми предшколског васпитања и образовања, 

Пројекатски приступ у раду са предшколском децом, 
Увод у професију и професионална пракса

са 50% радног времена, на одређено време до повратка 
одсутног радника - сарадника

УСЛОВИ: студент завршне године докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује 
смисао за наставни рад. Остали услови за избор асистента утврђени су Зако-
ном о високом и средњем образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007, 
97/2008 и 44/2010) и Правилником о условима, начину и поступку избора у 
звања наставника и сарадника Високе школе струковних студија за образо-
вање васпитача Пирот, у складу са којима ће бити извршен избор. Способност 
за наставни рад се установљава на основу резултата које је кандидат показао 
као сарадник - асистент у раду, а уколико кандидат није имао педагошких 
искустава - на основу квалитета посебног јавног предавања. Стицање звања 
асистента заснива се на оствареним и мерљивим резултатима целокупног рада 
појединца у следећим областима: наставном раду, истраживачком, стручном, 
односно уметничком и професионалном раду, ангажовање у развоју наставе 
и других делатности високошколске установе и доприноса широј заједници.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију 
са свим битним подацима - подаци о установи или предузећу где је кандидат 
тренутно запослен и професионални статус, година уписа и завршетка висо-
ког образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска 
група), просечна оцена током студија и стечен стручни, односно академски 
назив; година уписа - завршетка, назив студијског програма (студијска гру-
па), просечна оцена током студија и стечен стручни, академски назив; година 
уписа - завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, доктор-
ске студије: универзитет, факултет, назив студијског програма докторских 
студија, година уписа, научна област, наслов мастер рада, знање светских 
језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, 
задовољавајуће; кретање у професионалном раду (установа, факултет, уни-
верзитет или фирма, трајање запослења); списак радова и сами радови; 
остале податке: о наставном раду, стручном и професионалном доприносу, 
о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе 
и доприносу у локалној и широј заједници; доказе надлежних органа пово-
дом чињенице да кандидат није правноснажном пресудом осуђен за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје висо-
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кошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања, на адре-
су: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Ћирила 
и Методија 29, Пирот. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир и разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОШ “МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево
тел. 012/667-056, 667-113

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и 
да поседује стручну спрему прописану Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву поднети следећа доку-
мента: доказ о стеченој стручној спреми (прописана врста и степен стручне 
спреме), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води 
кривични поступак. Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереној 
копији. Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду, психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
док извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа.

ОШ “СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

тел. 012/223-364

Секретар
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, 
односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона 
о раду као и у чл. 8, 68 и 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), као и услове предвиђе-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, као и да има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси оверене фотокопије 
дипломе и уверења о држављанству - не старије од 6 месеци, као и извода 
из матичне књиге рођених, док лекарско уверење прилаже непосредно пре 
закључења уговора о раду. Овера истих не може бити старија од 6 месеци. 
Пријаве се могу подносити непосредно или поштом, на адресу школе. Небла-
говремене или непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити 
и биографске податке. Рок за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70
тел. 012/223-388, 541-156

Наставник физичког васпитања
на одређено време, са 40% радног времена, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 120 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовања у складу са чланом 8 став 2 
тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одговарајућег смера, односно групе 
предмета у складу Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни преглед“, 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, 9/2013 и 6/2014), 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 уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, сходно члану 8 став 4 
и члану 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања; на 
основу члана 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања, 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу сматра се да има одговарајуће образовање из психолошких, педагош-

ких и методичких дисциплина прописано чланом 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 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 осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, кандидат подноси следеће доказе: оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) и доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, односно уверење или други одго-
варајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту 
за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави доказ о положеном испиту из 
српског језика, по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђива-
ности прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити у школи или на бројеве телефона: 
012/223-388 и 541-156.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник електрогрупе предмета
на одређено време, за 50% радног времена, до престанка 
функције помоћника директора, најдуже до 31.08.2015. 

године

Наставник грађанског васпитања
на одређено време, за 50% радног времена, до престанка 
функције помоћника директора, најдуже до 31.08.2015. 

године

Наведена лица поред испуњавања општих услова могу да изводе наставу 
ако су похађала један или више од следећих програма: Обука за наставни-
ка грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Ни црно ни бело; 
Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава/учење; Едукација за 
ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; 
Култура критичког мишљења; Буквар дечјих права; Дебатни клуб; Безбедно 
дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте.

УСЛОВИ: у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни 
да доставе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад (што се доказује пре закључења 
уговора о раду), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ о испуњавању услова прибавља школа), 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, да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Сајмови запошљавања
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ОШ „БАТА БУЛИЋ“
12300 Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 1

тел. 012/331-179

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 

дана, за рад у издвојеном одељењу Забрђе

УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне спреме. Потпуна пријава 
треба да садржи: краћу биографију (кандидати достављају уз пријаву), овере-
ну фотокопију дипломе - сведочанства о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати достављају уз пријаву), доказ о поседовању држављанства Репу-
блике Србије (уверење о држављанству), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија) и доказ да се не води истрага за кривич-
на дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси само иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“, лично или препорученом поштом. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-048

Професор математике

Професор математике
за 33% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису које је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13): одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или више образовање. Кандидат 
који је стеко образовање по прописима који уређују високо образовање почев 
од 10.09.2005. године, дужан је да достави потврду да ли се ради о студија-
ма првог или другог степена, са своје високошколске установе, да има врсту 
стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 плус 6 
бодова у складу са Европским системом преноса бодова (доказ о томе прилаже 
се уз конкурсну документацију). Уз пријаву доставити следећу документацију: 
препис дипломе о стеченом занимању, оверено уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење - подноси кандидат који 
буде изабран, а пре закључења уговора о раду, уверење да кандидати нису 
осуђивани у складу са законом - прибавља школа по службеној дужности. Кон-
курс је отворен 15 дана.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/389-150

Наставник руског језика
на одређено време до повратка радника са функције 

помоћника директора, за рад у матичној школи и 
издвојеном одељењу у Косаничкој Рачи, са 88,9% радног 

времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижев-
ност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски 
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил руски језик), без обзира на радно искуство. Кандидати треба 
да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање; психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
приложити: диплому о степену стручне спреме и уверење о држављанству 
РС. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење 
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања.

ОШ „СВЕТИ САВА“
18400 Прокупље, Милоша Црњанског 2

тел. 027/321-988

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са функције, а 

најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: завршен дефектолошки факултет, смер олигофренолог; да кандидат 
има одговарајуће високо образовање дипломираног дефектолога-олигофрено-
лога, у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 15/2013); да испуњава услове 
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); физичка, психичка и здравствена 
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 осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Сву 
документацију доставити у оригиналу или као оверене фотокопије. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће надлежна 
служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавиће школа службе-
но. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, као доказ подноси се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне, неблаговре-
мене и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса у погледу врсте 
и степена стручне спреме неће бити разматране.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ИВО АНДРИЋ“

11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће 
образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и чла-
ном 3 тач. 1 ал. а) Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013), да испуњавају остале услове прописане чланом 120 
ст. 1 тач. 2-5 Закона о основама система образовања и васпитања. Канди-
дати морају 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. Уз пријаву на оглас кандидати треба 
да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, односно да је лице у току студија положило испите из педагогије 
и психологије или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (оверена фотокопија). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства, смер 
за производно машинство. Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не Законом о раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), 
као и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном стручном испиту за рад у образовању или положен испит за 
лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос у својству приправника или 
на начин утврђен као за приправнике), уверење да кандидат није осуђиван по 
службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, 
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кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чла-
ном 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), по распореду који утврди школа у сарадњи 
са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Кандидати за радна места наставника или стручних 
сарадника морају 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. Кандидат мора знати језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

СОМБОР
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“

25250 Оџаци, Школска 23
тел. 025/5742-274

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање сте-
чено на студијама другог степена - мастер студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године или одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; да посе-
дује дозволу за рад (лиценца или положен стручни испит), завршену обуку и 
положен испит за директора установе (узеће се у обзир да није донет подза-
конски акт о полагању испита за директора школе, па ће изабрани кандидат 
бити у обавези да у законском року положи испит за директора, након што 
министар просвете, науке и технолошког развоја донесе одговарајући под-
законски акт); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, у 
складу са чланом 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије, у складу са чланом 120 став 1 
тачка 4 Закона; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, у 
складу са чланом 120 став 1 тачка 5 Закона.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом високом образовању, оригинал или оверену копију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о 
радном искуству на пословима образовања и васпитања, оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију), радну биографију са кратким 
прегледом кретања у служби (подноси се уз пријаву на конкурс која мора бити 
својеручно потписана). Одговарајуће лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци), доставља кандидат који је одлуком школског одбора изабран за дирек-
тора, у року од три дана од дана доношења одлуке. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља школа по службеној дужности. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове назначене у конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова 
слати на адресу школе: Школска 23, са назнаком: „Конкурс за директора шко-
ле“, у року од 15 дана од дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2

тел. 025/420-327

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013) - професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика, студијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижвеност); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); знање српског језика.

Наставник психологије
са 60% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013) - професор психологије, 
дипломирани психолог, дипломирани школски психолог - педагог, дипломира-
ни психолог - мастер, мастер психолог; знање српског језика.

Наставник филозофије на мађарском језику
са 24% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013) - професор филозофије, 
односно дипломирани филозоф, мастер филозоф; знање мађарског језика.

ОСТАЛО: испуњавање услова предвиђених чланом 120 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013); одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011 
и 35/2013) - високо образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Докази 
о испуњавању услова из члана 120 Закона, став 1 тач. 1, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 - пре закључења уговора о раду, а доказ 
из тачке 3 - прибавља гимназија. Уз пријаву на конкурс обавезно доставити: 
оригинал диплому или оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме, као и доказ - уверење о образовању 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 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС; доказ о знању језика. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МЛАДОСТ“

25263 Пригревица, Вука Караџића 6а
тел. 025/822-766

Оглас објављен 10.09.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радна места: наставник енглеског језика у првом циклусу осно-
вног образовања и васпитања, на одређено време, са 50% радног 
времена, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана; настав-
ник енглеског језика у другом циклусу основног образовања и вас-
питања, на одређено време, са 44% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, поништава се у целости.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ „ПОЛЕТАРАЦ“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144

тел. 022/479-137

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: одговарајуће образо-
вање - средња стручна спрема; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да знају језик на 
на ком се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати поред горенаведених 
услова морају имати и завршену уводну обуку за педагошког асистента. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старији 
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија); оригинал или оверена фотокопија дипломе о стече-
ном образовању; оригинал или оверена фотокопија сертификата о завршеној 
уводној обуци за педагошког асистента. Доказ који се односи на психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се пре закључења 
уговора о раду, а доказ који се односи на неосуђиваност кандидата - прибавља 
установа. Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе информације могу 
се добити на број телефона: 022/479-137.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

22000 Сремска Митровица, Ратарска 5
тел. 022/621-021

факс: 022/612-459

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се пријави кандидат 
који испуњава услове предвиђене чл. 8 ст. 2 и чл. 59 ст. 5, 12 и 13 и чл. 120 
ст. од 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 55/13) и опште услове: лице које је стекло одговарајуће образовање 
(на студијама другог степена, мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење и 97/08), почев од 10.09.2005 године; на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога 
и психолога; 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 законском року положи 
испит за директора школе); да је држављанин РС; најмање 5 година рада на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, осим кандидата који су 
образовање стекли на том језику. Кандидат подноси: молбу са кратком био-
графијом, диплому о стручној спреми (оверену фотокопију), документацију 
којом доказује испуњавање тражених услова (уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци, уверење о положеном стручном испиту, потврду о радном 
стажу у просвети). Лекарско уверење да кандидат поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставити по доно-
шењу одлуке. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач
за рад са децом узраста од три године до поласка у школу, 
на одређено време ради замене одсутних запослених преко 

60 дана
8 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије или основне академске сту-
дије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) - васпитач.

Психолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или завршено високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године психолошке струке - дипломирани пси-
холог.

ОСТАЛО: да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (за радно место: васпитач); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. 
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од наредног дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати су дужни да уз пријаву 
доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал 
или оверену фотокопију исправе коју издаје високошколска установа, а којом 
се доказује да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, односно да су на студијама положили испите из психологије 
и педагогије или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, доказ о о знању језика на ком се остварује васпитно-образовни 
рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику 
потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе). Пријаве се подносе на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Информације о конкурсу могу се 
добити у установи и на број телефона: 022/560-614, радним даном, од 07,00 
до 14,00 часова. У поступку одлучивања о избору директор врши ужи избор 
кандидата и упућује их на претходну психолошку процену способности за рад 
са децом, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Изабрани кандидат је дужан 
да пре закључивања уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој 
способности. Непотпуне, неблаговремене и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази или су фотокопије истих неоверене, неће се разматрати.

СУБОТИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

тел. 024/624-444

Оглас објављен 06.08.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

тел. 024/624-444

Сарадник у настави за ужу научну област Физичка 
култура са методиком наставе

са 30% радног времена, на одређено време за период од 
годину дана, на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање сарадника у настави на 
студијама првог степена студента мастер академских или специјалистич-
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ких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам. Остали услови за избор наставника факултета пред-
виђени су одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012) 
и општима актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског Факултета на 
мађарском наставном језику у Суботици. У звање може бити избарано лице 
које није правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова на факултету. Пријаве кандидата са 
прилозима: биографија, дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверења са 
студија, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија - не 
старије од 6 месеци, уверење о држављанству - оригинал или оверена копија 
- не старије од 6 месеци, списак научних радова, радови, лекарско уверење, 
уверење о неосуђиваности од СУП-а - подносе се Учитељском факултету на 
мађарском наставном језику у Суботици, Штросмајерова 11, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Наставник у звање доцент за ужу област Трговина
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора економских наука, 
односно доктор наука - економске науке. Поред наведених услова, кандида-
ти треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статута 
Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 
23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013. годи-
не, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. годи-
не, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, Правилника о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду од 09.10.2008. 
године, са изменама и допунама од 04.12.2008. године, 28.05.2009. године, 
24.06.2010. године и 25.02.2013. године и Правилника о избору наставника и 
сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, 
са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотоко-
пије диплома, списак радова и саме радове, потврду да лице није правноснаж-
ном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзите-
та, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве 
кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сеге-
дински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће се разматрати.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
24342 Пачир, Школска 1

тел. 024/4774-004

Наставник техничког и информатичког образовања
на одређено време док запосленом мирује радни однос, са 

40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013): 
професор техничког образовања, професор технике, професор технике и 
информатике, професор информатике и техничког образовања, професор 
техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, профе-
сор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања 
и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор 
физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну школу, професор физике и 
основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпи-
тања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког 
образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, 
професор политехничког образовања, професор технике и графичких комуни-
кација, професор производно - техничкогобразовања, дипломирани педагог 
за техничко образовање, дипломирани педагог за физику и основе технике, 
професор основа технике и производње, професор политехнике, професор 
технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, 
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу 
- мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу 
- мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломи-
рани професор технике - мастер, мастер професор технике и информатике, 
мастер професор информатике и технике, професор основа технике и инфор-
матике; да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 

васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад; образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (све у ориги-
налу или овереној фотокопији). Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - школа ће прибавити по службеној 
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“
24000 Суботица, Карађорђев пут 94

тел. 024/525-799

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника и стручног сарад-
ника потребно за рад у основној школи, 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 („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење 
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; поседо-
вање лиценце за наставника или стручног сарадника у установи; обука и поло-
жен испит за директора школе; знање језика на ком се изводи образовно-вас-
питни рад; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа документа, у оригина-
лу или у овереном препису, не старије од 6 месеци: диплому о стеченој одго-
варајућој високој школској спреми, лиценцу за наставника, педагога или пси-
холога, уверење о положеном стручном испиту и испиту за директора школе, 
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, потврду о радном стажу, лекар-
ско уверење, биографске податке са прегледом кретања у служби и предлог 
програма рада директора за мандатни период. Извод из казнене евиденције 
прибавља школа, за кандидате чије пријаве на конкурс буду благовремене и 
потпуне. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са комплет-
ном документацијом могу се доставити поштом или лично на адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за директора“. Све додатне информације могу се добити 
на број телефона: 024/525-799 - у секретаријату школе.

ШАБАЦ
МУЗИЧКА ШКОЛА

„МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 35

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника музичке школе за 
подручје рада - култура, уметност и јавно информисање, за педагога и психо-
лога, има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услов за директора - посе-
довање лиценце за директора (кандидат који буде изабран дужан је да поло-
жи испит за директора у року од годину дана од дана доношења подзаконског 
акта министра просвете); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Директор се бира 
на период од четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке, односно рад-
ну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозво-

Наука и образовање
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ли за рад), потврду о раду у области образовања, уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о 
избору. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају 
на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на број телефона: 015/350-282.

УЖИЦЕ
ОШ „ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“

31263 Варда
тел. 031/888-034

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно следеће услове: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године), 
за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе 
за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање 5 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 4 године. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављан-
ству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), 
потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно), доказе о својим стручним и организационим способнос-
тима (необавезно). Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „Пријава на 
конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“
31210 Пожега, Светосавска 9

тел. 031/812-341

Васпитач
са 75% радног времена, на одређено време до завршетка 

ППП на терену за радну 2014/2015. годину
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне 
академске студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; држављанство РС; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; извршена психичка процена способности за рад са 
децом и ученицима, у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријаве која 
садржи: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, доказ о знању језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику, пошто се сматра да они познају језик на ком се изводи образов-
но-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве слати на адресу установе.

ВАЉЕВО
СРЕДЊА ШКОЛА

„ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА“
14240 Љиг, Војводе Мишића 26

тел. 014/3445-173, 3443-653

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се пријавити кандидат 
који испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, чалном 59 и чланом 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 сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређеивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године за наставника те врсте школе и 
подручје рада, педагога или психолога; да је држављанин Републике Србије; 
положен стручни испит, односно испит за лиценцу за наставника, односно 
стручног сарадника; најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог образовања и васпитања; да поседује 
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. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис/фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном 
стажу у области образовања и васпитања, доказ о држављанству Републи-
ке Србије, доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику) и радну 
биографију. Документација не може бити старија од шест месеци. Лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да кандидат није 
осуђиван прибавља школа по службеној дужности, пре доношења одлуке о 
избору кандидата. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се лич-
но или препорученом поштом на горенаведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др МИША ПАНТИЋ“

14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/221-265, 225-670

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане 
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); да кандидат испуња-
ва услове за наставника школе, односно психолога или педагога школе, да 
има дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора установе, 
најмање пет година рада у школи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад; 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 систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс са биографским подацима, кандидат за директора школе подноси: 
диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија), уверење о дозволи за 
рад - положеном стручном испиту, односно лиценци за наставника, педагога 
или психолога (оверена фотокопија), потврду о радном стажу у установи у 
области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (трајно), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), уве-
рење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавља школа службеним путем; уверење да против лица 
није покренута истрага, нити оптужница код надлежног суда (не старије од 
шест месеци), прилоге којима доказује своје стручне, организационе и друге 
квалитете, као и остала документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору. Уверење о обуци и положеном испиту за директора устано-
ве се не прилаже, али је кандидат који буде изабран за директора дужан да 
наведени испит положи у року од годину дана од ступања на дужност. Уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо обазовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одогварајуће високошколске установе. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања, а конкурсна документација се доставља у затвореним 
ковертама, са назнаком: „За конкурс за директора“, лично или поштом на горе-
наведену адресу.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи

Национална служба 
за запошљавање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛИЦА НОЖИЦА“

14000 Ваљево, Владе Даниловића 9
тел. 014/228-633

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања: одговарајуће образовање: одговарајуће високо образовање за 
васпитача или стручног сарадника стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе; 
најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања 
или одговарајуће високо образовање за васпитача стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање, дозвола за рад, обука и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да под-
несе: оверену фотокопију дипломе, као доказ о врсти и степену образовања, 
оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце, потврду о дужини радног стажа 
или оверену фотокопију радне књижице и уговора о раду, као доказ о дужини 
рада на пословима образовања, уверење о држављанству - не старије од шест 
месеци, извод из матичне књиге рођених, биографију са кратким прегледом 
кретања у служби. Доказе о испуњености услова доставити у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности изабрани кандидат доставља након коначности одлуке о избору, 
односно пре ступања на дужност. Уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом - прибавља установа по службеној дужности. Пријаве са 
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на горе-
наведену адресу.

ВРАЊЕ
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА

ШКОЛА „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
17500 Врање, Браће Рибникар бб

тел. 017/404-366, 404-367

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; лице које испуњава услове за 
наставника Средње пољопривредно-ветеринарске школе, за подручје рада 
пољопривреда, производња и прерада хране, за педагога и психолога; дозво-
ла за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; положен испит за 
директора школе (с обзиром да програм обуке за директора школе и правил-
ник о полагању испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи испит за директора након доно-
шења Правилника о полагању испита).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потвр-
ду о радном искуству у области образовања и васпитања, доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, радну био-
графију, оквирни план рада за време мандата, доказе о поседовању организа-
ционих способности (факултативно). Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „Пријава по конкурсу за 
директора“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 017/404-366.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“

17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/415-035

Професор биологије
за 2 часа недељно (10% радног времена), на одређено 
време до повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат мора да испуњава и 
следеће услове: професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог, дипломирани биолог, дипломирани професор биологије и хемије, 
професор биологије - хемије, дипломирани биолог за екологију и зашти-
ту животне средине, дипломирани биолог, смер заштита животне средине, 
дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије - мастер, 
дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани професор биоло-
гије - хемије - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер 
биолог, мастер професор биологије.

Наставник здравствене неге
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат мора да испуњава и 
следеће услове: виша медицинска сестра - техничар, санитарно - еколошки 
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну 
медицинску сестру, струковна медицинска сестра, организатор здравствене 
неге. Лице из става 1 ове тачке треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада здравства и социјалне заштите.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити оригинале 
или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству - не старије од 
6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (доставља се пре 
закључења уговора о раду), док уверење из казнене евиденције прибавља 
школа по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Наука и образовање

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС
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ВРШАЦ
ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел/факс: 013/881-012

Васпитач у предшколској установи (вртићу)
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: најмање више образовање - васпитач са децом у години пред пола-
зак у школу на остваривању припремног предшколског програма: најмање 
више образовање - васпитач.

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: професор историје, професор историје и географије, дипломирани 
историчар, мастер историчар или дипломирани историчар - мастер. Лица која 
су стекла академско звање - мастер, односно дипломирани - мастер, треба да 
имају завршене основне академске студије историје.
ОСТАЛО: 2. да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 3. да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4. држављанство Републике Србије. Услов наведен 
у тачки 2 - утврђује школа. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству (издато у последњих 6 месеци, у оригиналу или у 
овереној фотокопији), извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или у 
овереној фотокопији) и уверење надлежног суда да нису осуђивани. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма прилаже се приликом закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају на горенаведену адре-
су. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на број 
телефона: 013/881-012.

ЗАЈЕЧАР
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 
97/08), почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање 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 медицинске школе, подручје рада: здравство и социјална зашти-
та, за педагога и психолога школе, да има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси следећу документацију: биографске 
податке, односно радну биографију са кратким прегледом свог рада у обра-
зовању; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области образовања; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(подноси се приликом закључивања уговора о раду); остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избору (програм рада или друге 
податке од значаја за рад на месту директора школе). Школа прибавља уве-
рење о кривичној неосуђиваности за кандидате по службеној дужности. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаву са траженом доку-
ментацијом кандидат подноси искључиво у затвореној коверти, поштом или 
уручује лично у секретаријату школе, са назнаком: „Конкурс за директора“, на 
српском језику и писму. Непотпуне и неблаговремене пријаве (као и пријаве 
поднете електронском поштом), неће бити разматране. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 019/443-856.

ЗРЕЊАНИН
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, I степен стручне спреме, 
завршено основно образовање. Поред тога, сви кандидати морају испуњавати 
следеће услове: поседовање држављанства Републике Србије, неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати су уз пријаву на 
конкурс дужни да доставе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених) и оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пре закључења уговора о 
раду кандидат је дужан да достави лекарско уверење. Доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља шко-
ла. Одлуку о избору других запослених у установи директор доноси у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве слати 
на адресу: Народног фронта 3, 23000 Зрењанин. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 023/562-189.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник стручне групе економских предмета 
(рачуноводство, економика туризма, основи 

економије, економика трговине, финансијско 
пословање, маркетинг у туризму и ревизија и 

контрола)
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/13), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем; лице из ст. 2 и 3 
овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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; да кандидат има психичку, физич-
ку 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; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. У складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 5/91...9/13, 6/2014) маркетинг у туризму, економика туризма: дипло-
мирани економист; дипломирани географ - туризмолог; дипломирани географ 
(туризмолог); дипломирани туризмолог; дипломирани менаџер у туризму; 
дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; 
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 
менаџмент; дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 
дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; мастер еко-
номиста, претходно завршене студије првог степена - основне академске сту-
дије у области Економије; мастер економиста, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије на студијском програму Туризам и 
хотелијерство; мастер туризмолог, претходно завршене студије првог степена 
- основне академске студије у области географије; мастер менаџер, претходно 
завршене студије првог степена - основне академске студије на студијском 
програму менаџер - модул туризам или модул хотелијерство; мастер менаџер, 
претходно завршене студије првог степена - основне академске студије на сту-
дијском програму менаџер у туризму. Ревизија, рачуноводство, финансијско 
пословање, основи економије, основи економике трговине - дипломирани еко-
номист; дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; мас-
тер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне академ-
ске студије у области економије, ако су на основним академским или мастер 
студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.

Наставник стручне групе економских предмета 
(рачуноводство и пословна и службена 

кореспонденција)
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, а најдуже до 31.08.2015. године, са 50% радног 
времена

Наука и образовање

Обука за активно тражење посла

ИНФОРМИСАНОСТ 
СИГУРНОСТ - САМОПОУЗДАЊЕ
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УСЛОВИ: Рачуноводство: дипломирани економист; мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске и мастер студије у области економије; 
дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију. Пословна и службена 
кореспонденција: дипломирани правник; дипломирани економист; дипломи-
рани инжењер организације рада, смер кадровски; дипломирани економис-
та пословно - правног смера; професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности; професор југословенске књижевности и српскохрватског 
језика; професор југословенске и опште књижевности; професор енглеског, 
француског, руског и немачког језика и књижевности; мастер правник; мас-
тер филолог, претходно положен испит за дактилографа; мастер економиста.

Наставник стручне групе економске групе предмета 
(канцеларијско пословање, биротехника и пословна 

и службена кореспонденција)
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, а најдуже до 31.08.2015. године, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: Биротехника: дипломирани правник; дипломирани економист; 
дипломирани инжењер организације рада, смер кадровски; мастер еконо-
миста; мастер инжењер организационих наука; мастер правник. Лице из али-
неја четврта до шесте треба да има претходно завршене основне академске 
и мастер студије у области економије, организационих наука, односно прав-
них наука, претходно завршен испит за дактилографа. Пословна и службена 
кореспонденција: дипломирани правник; дипломирани економист; дипломи-
рани инжењер организације рада, смер кадровски; дипломирани економиста 
пословно - правног смера; професор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности; професор југословенске књижевности и српскохрватског јези-
ка; професор југословенске и опште књижевности. Канцеларијско пословање: 
дипломирани економиста; дипломирани инжењер организације рада; дипло-
мирани правник; мастер економиста, претходно завршене основне академске 
студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информати-
ка или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, однос-
но Информатика; мастер правник, претходно завршене основне академске и 
мастер студије у области правних наука; мастер инжењер организационих 
наука, претходно завршене основне академске студије у области организа-
ционих наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска група 
Информациони системи и технологије.

Наставник стручне групе економских предмета 
(основи туризма и угоститељства, предузетништво)

на мађарском језику, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 20% радног времена

УСЛОВИ: Основи туризма и угоститељства: дипломирани економист; дипло-
мирани туризмолог; дипломирани географ - туризмолог; дипломирани геог-
раф (туризмолог); дипломирани менаџер у туризму; дипломирани економиста 
- менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; дипломирани економис-
та - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; мастер еконо-
миста, претходно завршене студије првог степена - основне академске сту-
дије у области Економије; мастер економиста, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије на студијском програму Туризам 
и хотелијерство; мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена 
- основне академске студије на студијском програму менаџер у туризму. Пре-
дузетништво, Маркетинг у туризму и угоститељству: дипломирани економист; 
дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; 
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 
менаџмент; дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; 
дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер еко-
номиста, претходно завршене студије првог степена - основне академске сту-
дије у области Економије, односно Пословног управљања; мастер туризмолог; 
мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне ака-
демске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство.

Наставник географије
на мађарском језику, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 5% радног времена

УСЛОВИ: Географија: професор географије; дипломирани географ; профе-
сор историје - географије; дипломирани географ - просторни планер; дипло-
мирани професор географије - мастер; мастер географ; мастер професор 
географије; мастер професор географије и информатике; мастер професор 
биологије и географије. Лице из алинеје шесте до девете мора имати прет-
ходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, 
дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије 
и географије.

ОСТАЛО: Неопходна документација: кандидат уз пријаву треба да наведе 
тачан назив радног места за које доставља: оверену копију дипломе о стече-
ној стручној спреми, уверење о држављанству РС, доказ да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на језику на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад или положен испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима (подноси изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду), извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности 
(прибавља школа по завршетку конкурса). У поступку одлучивања о избору 
наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 

за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве 
са доказима у овереној фотокопији доставити на адресу школе. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „2. ОКТОБАР“
23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Наставник разредне наставе на српском језику
на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, са пуном нормом часова

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор разредне наставе, наставник 
разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, диломирани учитељ-мастер, профе-
сор разредне наставе и ликовне културе за основну школу; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад (проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, у року од осам дана од дана истека рока за подношење прија-
ва); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс је потребно под-
нети следећа докумнта: кратку биографију, диплому о стеченом образовању, 
држављанство РС, не старије од 6 месеци. Извод из казнене евиденције уста-
нова прибавља по службеној дужности, док се доказ о здравственој способ-
ности прибавља са кандидатом који буде закључио уговор о раду. Уколико се 
на овај конкурс подносе фотокопије докумената, исте морују бити оверене. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у листу „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „2. октобар“, Марка Орешковића 48, 23000 Зрењанин, са назна-
ком: „За конкурс“.

Наука и образовање

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

www.nsz.gov.rs

ВАША ПРАВА АДРЕСА
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Имам 35 година и самохрана сам мајка 2 
дечака. 1999/2000. године завршила сам Вишу 
школу за образовање васпитача у Суботици, а 
2002/2003. Учитељски факултет у Сомбору, смер 
- разредна настава. Радила сам у основној шко-
ли 10 година, а након прве године положила 
стручни испит и стекла звање професора раз-
редне наставе. У предшколској установи нисам 
никада заснивала радни однос, нити сам икада 
радила као васпитач.

Тренутно сам незапослена, али у предшкол-
ској установи не могу да заснујем радни однос, 
јер немам лиценцу васпитача, а нису сигурни 
ни да имам право да одрадим приправнички 
стаж у вртићу и добијем лиценцу, јер већ имам 
лиценцу професора разредне наставе.

Интересује ме имам ли право да одрадим 
приправнички стаж и у предшколској установи 
и добијем лиценцу васпитача?

Најрелевантнији одговор на ваше питање може 
да да послодавац или надлежно министарство. На 
основу информација до које су саветници НСЗ дошли 
кроз праћење прописа из ове области или преко кон-
таката са послодавцима и странкама које имају овај 
профил занимања, мишљења смо да можете засно-
вати радни однос у предшколској установи и обави-
ти приправнички стаж (или волонтерски) у трајању 
предвиђеном правилником о организацији и систе-
матизацији послова и радних места тог послодавца. 
Након протека рока, бићете у обавези да полажете 
стручни испит за рад васпитача (ако је то предвиђе-
но актом послодавца), после чега добијате лиценцу 
васпитача. Лиценца за рад у просвети или како ка-
жете - лиценца професора разредне наставе и пола-
гање стручног испита за њено добијање, као ни било 
која друга лиценца и стручни испит, немају везе са 
пословима васпитача. Особа може у току своје рад-
не каријере да промени више различитих послова из 
одређених бранши, а за сваки од тих послова неоп-
ходно је стицање посебне квалификације и стручно-
сти (ако је то предвиђено), што се доказује полагањем 
стручних испита и лиценцама. Напомињемо да је од-
говор информативног карактера. 

По старом закону, 23.08.2013. године испу-
нила сам услове за 24 месеца до пензије и право 
на новчану накнаду. Тада сам имала 54 године 

живота и 34 године стажа. С обзиром да нови 
закон ступа на снагу 01.01.2015. године и услов 
је 36 година и 4 месеца радног стажа, шта ће се 
догодити у мом случају? Напомињем да имам и 
2 године стажа по основу трећег детета.

Измене Закона о пензијском и инвалидском оси-
гурању ступиле су на снагу 29.07.2014. године, а при-
мењиваће се од 01.01.2015. године, што значи да ће се 
до краја године још увек примењивати ранији услови 
за одлазак у пензију за лица која у току ове године 
испуне услове за остваривање права на старосну 
пензију. За све оне који ће те услове испунити након 
31.12.2014. године, важе нови услови, који се при-
мењују од 01.01.2015. године. У конкретном случају, с 
обзиром да у току ове године нећете моћи да испуни-
те услове за подношење захтева за старосну пензију, 
примењиваће се нови услови, прописани изменама 
закона од 01.01.2015. године. За захтеве за новчану 
накнаду који су поднети почев од 29.07.2014. године, 
приликом признавања и утврђивања права примењи-
ваће се услови који су прописани новим изменама За-
кона о пензијском и инвалидском осигурању.

Када престаје радни однос запосленима у 
случају престанка рада предузетника?

Запосленима престаје радни однос са даном трај-
ног престанка својства предузетника, наведеним у 
решењу АПР-а. У случају да је радни однос престао ра-
није од овог датума, послодавац се не може позивати 
на престанак рада послодавца као на основ за преста-
нак радног односа запосленог.

Да ли ће ми се признати право на новчану 
накнаду, уколико будем засновао радни однос 
на одређено време (три месеца) са послодавцем 
са којим сам у сродству?

Чињеница да сте засновали радни однос са посло-
давцем - предузетником или у предузећу чији је влас-
ник лице са којим сте у сродству, не представља пре-
преку за остваривање права. Детаљније информације 
о овој области можете потражити на сајту НСЗ, као и у 
директном разговору са сарадницима запосленим на 
пословима остваривања права из осигурања у свакој 
филијали НСЗ.

СТРУЧНИ ИСПИТИ И ЛИЦЕНЦЕ

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

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

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

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs
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ПАРАЋИН 

РОМИ СЕ НИСУ ЈАВИЛИ
Параћинској служби НСЗ поднето је пет пријава за ангажо-
вање 42 особе с инвалидитетом, по јавном позиву за јавне 
радове на којима се ангажују особе са инвалидитетом. На 
подручју Филијале Јагодина поднето је укупно 11 пријава за 
78 лица. По јавном позиву намењеном Ромима у Параћину, 
као ни на подручју целе филијале, није било поднетих за-
хтева. 

З.К.

Б.Т.

У просторијама Градске управе Смедерево организо-
вана је свечана додела уговора о субвенционисању 
програма запошљавања из средстава локалне самоу-
праве. Укупан износ средстава издвојених у ове сврхе 

износи 12,6 милиона динара, од чега је девет опредељено за 
субвенционисање 60 програма самозапошљавања, док је 3,6 
милиона динара добило 19 послодаваца за запошљавање 30 
незапослених лица. Субвенција за самозапошљавање изно-
сила је 150.000 динара, док је за отварање нових радних мес-
та опредељено 120.000 динара по запосленом.

Уговоре су уручили генерални директор НСЗ Србије 
Зоран Мартиновић и градоначелница Смедерева др 
Јасна Аврамовић, који су том приликом истакли дуго-
годишњу успешну сарадњу НСЗ и локалне самоуправе, уз 
чију финансијску помоћ је од 2007. године, када је почео 
са радом Локални савет за запошљавање, по овим програ-
мима запослено више од 700 незапослених.

Град Ужице и Филијала 
Ужице НСЗ, у сарадњи 
са Омладинским клу-
бом из Ужица, од 1. 

октобра организују троме-
сечну школу страних језика, 
у којој ће млади Ужичани 
имати прилику да бесплат-
но науче шпански, францу-
ски или енглески језик. На 
тај начин они ће повећати 
конкурентност на тржишту 
рада и своје шансе за запо-
шљавање. 

Филијала Ужице извр-
шила је селекцију профе-
сора страних језика са еви-
денције незапослених који 
ће бити предавачи у школи. 
Средства за финансирање 
школе издвојио је Град Ужи-
це, који ће након завршене 
обуке предавачима уручити 

сертификате о волонтерском 
раду.

„Часове страних језика 
држаће наши суграђани који 
су недавно дипломирали 
на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду. 
Професори и Омладински 
клуб ће наћи начин да на-
баве уџбенике. Професори 
ће добити џепарац за свој 
волонтерски рад и практи-
чан рад. Полазници школе 
ће бити млади од 15 до 35 
година и може их бити укуп-
но 180. Приоритет имају суг-
рађани који су незапослени 
и на евиденцији Националне 
службе за запошљавање“, 
каже Владан Виријевић, 
координатор ужичког Омла-
динског клуба.

СМЕДЕРЕВО  За субвенционисање програма 
запошљавања издвојено 12,6 милиона динара

УЖИЦЕ  У организацији Града и 
Националне службе за запошљавање

ДОДЕЉЕНИ 
УГОВОРИ

БЕСПЛАТНА ШКОЛА 
СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Уговоре уручили директор НСЗ Зоран Марти-
новић и градоначелница Смедерева др Јасна 
Аврамовић

У Новом Саду у сарадњи са НСЗ 
организовано предавање на-

мењено привредницима

ДОДАТНИХ 15 
МИЛИОНА
ДИНАРА ЗА

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Град Нови Сад у сарадњи са Националном служ-
бом за запошљавање организовао је предавање 
намењено привредним субјектима у Новом Саду, 
о мерама Града за подстицање запошљавања, 

услугама НСЗ за послодавце, јавним позивима/конкур-
сима, у циљу реализације програма и мера активне по-
литике запошљавања предвиђених Програмом рада за 
2014. годину.

„Ребалансом буџета предвидели смо додатних 15 
милиона динара и очекујемо запошљавање 75 људи 
овом мером. Такође, у наредних месец дана требало би 
да буду потписани уговори и са 122 приправника“, иста-
као је Горан Сечујски, члан Градског већа за привреду. 

„Према садашњим подацима, број незапослених се 
од фебруара континуирано смањује. Бележи се и пораст 
броја лица која се запошљавају уз посредовање НСЗ. 
Пратићемо све пројекте до краја године, како бисмо ви-
дели јесмо ли на добром путу да изађемо из проблема 
високе стопе незапослености“, истакао је Зоран Марти-
новић, директор Националне службе за запошљавање.

Председник Уније послодаваца Станко Крстин на-
гласио је да послодавци очекују подршку државе како 
би очували постојећа радна места, а нова запошљавања, 
како је објаснио, могу уследити уколико повећање оби-
ма посла диктира потребу за додатном радном снагом.
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У нишкој Индустријској зони „Се-
вер“, 12. септембра отворена је 
нова фабрика компаније „Џон-
сон електрик“ (Johnson Electric), 

водећег светског произвођача електро-
компоненти разних намена. Свечаном 
отварању присуствовали су министар 
привреде Жељко Сертић и градона-
челник Ниша Зоран Перишић, а у име 
Националне службе за запошљавање 
заменик директора Драган Сикимић 
и директор Филијале Ниш Бобан Ма-
тић.

Основана 1959. године, са се-
диштем у Хонгконгу, компанија „Џон-
сон електрик“ запошљава више од 
36.000 радника, у скоро 30 земаља. 
Производи „Џонсон електрика“ налазе 
примену у ауто-индустрији, прехрам-
беној индустрији, производњи меди-
цинске и сигурносне опреме, произ-
водњи разних пословних машина, итд.

Успешна сарадња „Џонсон елек-
трика“ и Националне службе за запо-
шљавање датира од доласка ове компа-
није у Ниш. Поред коришћења бројних 
услуга НСЗ, компанија је учествовала 
и на претходном сајму запошљавања. 
Том приликом заинтересовани кан-
дидати предали су представницима 
послодавца преко 2000 радних биогра-
фија. 

До овог тренутка „Џонсон елек-
трик“ је нишкој филијали НСЗ упутио 
захтеве за попуну око 80 радних места 
различитих профила. Тражени су про-
изводни радници, али и високообразо-

вани кадрови, као што су дипломирани 
машински и електро инжењери. За по-
требе „Џонсон електрика“ нишка фи-
лијала до сада је обавила психолошко 
тестирање 190 кандидата за позицију 
радника у производњи. Ово је само 

почетак, с обзиром на планове компа-
није да у Нишу до краја наредне године 
запосли око хиљаду радника разних 
струка и профила.

Инвеститор из Хонгконга уложио 
је у погон у Нишу 20 милиона евра. 
Фабрика је подигнута у рекордном 
року, јер је уговор о изградњи потпи-
сан прошлог јуна. О важности оваквих 
инвестиција на југу земље говорио је и 
премијер Вучић средином фебруара, 
приликом обиласка погона у изградњи. 
Како би смањио незапосленост, Ниш 
је компанији обезбедио дозволе и без 
накнаде уступио 4 хектара земљишта 
близу аеродрома.

„Веома често је држава Србија кри-
тикована као неко ко има спору адми-
нистрацију, ко не успева да брзо реши 
своје административне послове и про-
блеме. Данас имамо прилику да каже-
мо да је то урађено на најбољи могући и 

најефикаснији начин. Град Ниш је 
показао како се дочекују страни ин-
веститори“, истакао је приликом отва-
рања фабрике Жељко Сертић, министар 
привреде у Влади Србије.

Држава је свако ново радно место 
у „Џонсон електрику“ у Нишу помогла 
са 9.000 евра. Планирано је да овде до 
краја 2016. буде упослено 1050 радни-
ка. Целокупна производња биће на-
мењена извозу.

„Џонсон електрик остварује го-
дишњи промет већи од две милијарде 
долара. Ниш видимо као важан центар 
преко кога ћемо се приближити корис-
ницима у Европи“, истакао је Патрик 
Венг, извршни директор и председник 
компаније.

Ауто-компаније које осим у Нишу 
фабрике имају у Дољевцу, Прокупљу, 
Алексинцу и Пироту, углавном запо-
шљавају раднике електро и машинске 
струке.

„Предност имају особе које познају 
енглески језик, али најбитнија је моти-
висаност људи који желе да раде“, на-
гласио је Бобан Матић, директор Фи-
лијале Ниш НСЗ.

Некадашњи град електронске и 
машинске индустрије полако постаје 
град ауто-индустрије, јер је у тој об-
ласти, укључујући и фабрике отворене 
у околини Ниша, запослено готово 10 
хиљада људи. 

До сада је у Ниш дошла трећина 
укупних српских инвестиција. Еконо-
мисти развојну шансу Ниша, осим у 
ауто-индустрији, виде и у металском 
комплексу, али и у погонима за прера-
ду воћа и поврћа.

АКТУЕЛНО   У Нишу у рекордном року отворена нова фабрика компаније „Џонсон електрик“

ПОСАО ЗА ОКО ХИЉАДУ РАДНИКА
Инвеститор из Хонгконга уложио у погон у Нишу 20 милиона евра. Целокупна 

производња биће намењена извозу. Успешна сарадња „Џонсон електрика“ и 
Националне службе за запошљавање

Нишкој филијали 
НСЗ упућен захтев 

за попуну око 80 
радних места раз-
личитих профила

В.Крстић
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 СТИПЕНДИСТИ
 
Фондација „Пексим“ испратила је нову генерацију 

стипендиста на дипломске и мастер студије на Кембриџу, 
једном од најпрестижнијих светских универзитета. Ового-
дишњи стипендисти су Ивона Чичковић, која ће на Кем-
бриџу похађати мастер из економије, Миро Вукоје, који је 
на мастеру из математике и Лука Бојовић, који ће бити 
на основним студијама из инжењерства, наведено је у са-
општењу Фондације.

Преко програма „Пексим“ Кембриџ стипендија, у 
стипендије ће ове године бити уложено око 88.000 фунти 
(110.000 евра). Од свог оснивања, Фондација „Пексим“ је 
уложила око 460.000 евра у стипендирање 16 студената из 
Србије и Македоније. Циљ фондације је улагање у знање и 
истрајност талентованих младих људи којима је пружена 
прилика да стекну врхунско образовање на Кембриџу.

Напорима фондације ове године се придружила и 
компанија „Континентал винд Србија“, која је донирала 
15.000 евра, како би што више студената из Србије могло 
да магистрира на Кембриџу, уз услов да се врате и помог-
ну напорима Владе Србије у економском и друштвеном 
оснаживању земље и убрзању европских интеграција.

     ЛИЦЕНЦЕ
  Посредници у промету и закупу непокретности мораће убу-
дуће да имају лиценце за бављење тим послом, а позив за 
полагање стручног испита објавило је Министарство трго-
вине, туризма и телекомуникација.
  У позиву заинтересованим посредницима, објављеном на 
сајту тог министарства, наведено је да се пријаве за пола-
гање стручног испита примају од 16. септембра до 3. окто-
бра ове године. Пријаве се подносе на адресу ресорног ми-
нистарства, са назнаком: Комисији за спровођење стручног 
испита (Омладинских бригада 1, 11070 Београд) или се могу 
предати на пријавници Палате СИВ 3 (на истој адреси).
   Кандидати, како се наводи, могу преузети образац захте-
ва за пријаву стручног испита на званичној интернет стра-
ници Министарства трговине, туризма и телекомуникација 
- www.mtt.gov.rs.

    
ИНОВАЦИЈЕ 
У оквиру „Belgrade Venture Foruma“ (BgVF), 

који ће бити одржан од 5. до 7. новембра, отво-
рен је конкурс за пријаву иновативних компа-
нија, пројеката и идеја, саопштили су органи-
затори. Пријаве за такмичење су отворене до 5. 
октобра и могу се поднети на веб презентацији 
форума: www.belgradeventureforum.org.

BgVF, највећи регионални инвестициони 
форум, који се одржава по трећи пут, окупиће 
под слоганом „Innovations For The World“ највећа 
светска имена из области иновација, телекому-
никација и старт-ап бизниса.

Очекује се више стотина учесника и ин-
веститора, са спремним инвестиционим порт-
фолиом вредним више стотина милиона до-
лара. У оквиру прошлогодишњег форума су се 
за такмичење пријавиле 133 компаније из пет 
земаља, а ове године очекује се још већи број 
пријављених иновативних компанија. Вредност 
иновативних пројеката који се могу пријавити 
је од 25.000 до пет милиона евра по пројекту.

Пријавом на ово такмичење, иновативним 
компанијама и тимовима се пружа прилика да 
привуку инвестиције, успоставе пословне кон-
такте са инвеститорима и пословним партнери-
ма и створе услове за реализацију својих идеја.

     КОНКУРС
  Удружење новинара Србије расписује кон-
курс за новинарску награду „Ђоко Вјешти-
ца“, а медијски прилози у штампаним, 
електронским или онлајн медијима, који 
покрећу и мотивишу појединце и јавност за 
остваривање хуманих акција и циљева, кри-
тикују социјално неодговорно понашање у 
друштву и подстичу солидарност и узајам-
ност, треба да буду пријављени најкасније 
до 22. октобра. За награду могу да конку-
ришу радови објављени од 26. октобра 2013. 
године до 20. октобра ове године и шаљу се 
на адресу УНС-а.
  Награда се састоји од дипломе и новча-
ног износа од 1.000 евра у динарској про-
тиввредности и биће додељена 26. октобра, 
саопштио је УНС.
  Признање „Ђоко Вјештица“ установљено 
је 2011. године. Досадашњи добитници су 
Драгољуб Јанојлић („Паланачке новине“), 
Силвија Сламниг („Курир“), Садик Хамидо-
вић (Нет-радио „Весеље“) и Тамара Грујић 
(ТВ „Прва“) и Бранко Станковић (РТС).

САМО
ПРАкса
ВОлонтирање...
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А.Штрбац

МОЈА БЕБА 023
„Радећи у патронажној служби увидела 

сам да постоји потреба да се за један 
број породиља услуга обиласка понуди у 
другачијој форми. Верујем да ћу успети у 
послу, јер је граду била потребна оваква 

амбуланта“, истиче Јелена

ОНИ СУ УСПЕЛИ   Прву приватну патронажну 
службу у Зрењанину отворила Јелена Радованов

Тежња да услуге патронажне 
службе у Зрењанину буду врхун-
ског квалитета и доступне што 
већем броју клијенткиња, моти-

висала је Јелену Радованов да отво-
ри прву приватну патронажну службу 
у Зрењанину. У сваком приручнику о 
предузетништву овакво настојање да 
се одличне идеје кроз предузетнички 
подухват пласирају и остварују, један 
је од легитимних мотива за предузет-
ништво. Међутим, госпођа Радованов је 
напустила државни посао у зрењанин-
ском Дому здравља и отиснула се у не-
сигурне и ризичне предузетничке воде. 

„Верујем да ћу успети у послу, јер 
је граду била потребна оваква амбу-
ланта. Имала сам добар предосећај 
када сам почела да размишљам о отва-
рању амбуланте и патронажне службе“, 
истиче Јелена.

Околина је углавном реаговала по-
зитивно, нарочито млади родитељи и 
колеге. Ипак, било је и скептика који су 
њену одлуку сматрали и храброшћу и 
ризиком, јер се у данашње време сигу-
ран државни посао не напушта. 

Јелена Радованов, по струци 
струковна медицинска сестра, тренут-
но је на специјализацији из области 
јавног здравља. Има 15 година радног 

искуства у здравству: радила је 7 годи-
на у зрењанинској Служби медицине 
рада, 6 година на одељењу педијатрије 
у Општој болници „Др Ђорђе Јовановић“ 
и две године у патронажној служби у  
Зрењанину. 

Радећи у патронажној служби 
увидела је да постоји потреба да се за 
један број породиља услуга обиласка 
понуди у другачијој форми: да посете 
патронажне сестре буду дуже (инди-
видуализоване, колико је клијенткињи 
потребна стручна медицинска помоћ 
у осетљивом периоду након порођаја), 
по жељи и чешће, у жељено време, 

практично током 24 часа. У државним 
медицинским установама је то готово 
немогуће. Услуга је стандардизована, 
породиље се обилазе 5 пута, а с обзи-
ром на предвиђену квоту коју свака 
сестра мора да испуни, време које се 
посвећује једној породиљи у кућној по-
сети је при првој посети 90 минута, а за 
остале четири око 30 минута. 

Амбуланта „Моја беба 023“ регис-
трована је априла 2014. године, као 
амбуланта за здравствену негу деце 
и одраслих. Обука „Како да постанем 
предузетник“ Јелени је много значи-
ла, с обзиром да јој је предузетништво 
било потпуна непознаница. Средства 

субвенције искористила је за куповину 
опреме за амбуланту, средстава за рад 
и за рекламу. 

Ова амбуланта пружа стручну 
помоћ у нези новорођенчади и пружа 
подршку породиљама у првим данима 
након изласка из породилишта. Такође, 
госпођа Радованов нуди и могућност 
ноћног дежурства као помоћ мајкама 
у периоду бабиња. „Сматрам да мла-
дим мамама, посебно онима које су се 
тек породиле, треба помоћ, тако да ја 
по позиву идем у кућне посете истог 
дана, а мој телефон им је доступан 24 
часа. Ту смо да им помогнемо да сав-

ладају основе правилне неге и 
исхране беба. Настојим да младим 
мамама објасним колико је за бебу 
важно мајчино млеко, односно 
дајем подршку природном начину 
исхране. Ако беба мора да буде на 
вештачкој храни, ту је припрема 
оброка и савети. Такође, мери се 
телесна маса, врши контрола на-
предовања“, прича Јелена.

Како је амбуланта регистро-
вана и за пружање услуга здрав-
ствене неге одраслих, нуде се ус-
луге: контрола крвног притиска и 
шећера у крви, обука за самокон-
тролу крвног притиска и шећера у 
крви, давање инсулинске терапије, 
обука за самодавање инсулинске 
терапије, савети о исхрани и фи-
зичкој активности, посете лицима 
након лечења у болници у циљу 
прилагођавања на болест и савети 
о начинима за смањење последица 
болести.

Као предузетница Јелена сма-
тра да би, осим континуираних едука-
ција, Комора медицинских сестара и 
техничара, као струковно удружење, 
могла да помаже и здравственим рад-
ницима који су се упустили у воде при-
ватног бизниса. Недовољно стрпљење, 
упорност и вера у себе неки су од уз-
рока што приватни послови не успевају, 
сматра Јелена.

„Проширење службе, да запослим 
још неког, увођење вежби за припрему 
трудница за порођај, као и увођење ра-
дионица за вежбе одојчади за прави-
лан моторни развој, моји су циљеви за 
следећу годину“, истиче власница „Моје 
бебе 023“.

По позиву идем у кућне
посете истог дана, а мој

телефон  је доступан 24 часа
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Тржиште рада САД, гледано према стопи незапосле-
ности, много је снажније од европског. Међутим, ве-
роватноћа да људи у најбољим годинама за рад имају 
посао већа је у Европи него у САД. У Европи чешће 

него у САД посао имају особе са инвалидитетом, као и ста-
рије жене, ЕУ успешније задржава људе на послу од САД, а 
чланице Уније истовремено настоје да реформишу тржишта 
рада како би олакшале запошљавање.

Мање од 77 одсто Американаца у најбољим годинама за 
рад - између 25 и 54 - има посао, у односу на 80 процената 
Белгијанаца, 81 одсто Француза или 82 одсто Холанђана, по-
казују подаци Организације за економску сарадњу и развој 
(ОЕЦД). Ако би Американаца те доби било запослено колико 
у Немачкој, посао у САД би имало 8,3 милиона људи више 
него сада.

„Оно што су САД имале крајем деведесетих година про-
шлог века - моћно тржиште рада, то Немачка има сада“, иста-
као је експерт Петерсон института за међународну економију 
Јакоб Киркегор (Kirkegaard). Истина је, међутим, да неза-
послени много теже долазе до посла у Шпанији или Грчкој 
него у САД. У Шпанији је стопа незапослености готово 25, а 
код младих до 25 година достиже 50 процената.

Иако је стопа незапослености у зони евра 11,5 одсто, раз-
лике од земље до земље су велике. Неке земље зоне, попут 
Немачке и Аустрије, имају мању стопу незапослености од 
САД (4,9%), а неке много већу - Португалија (14%), Италија 
(12,6%), Француска (10,3%), Белгија (8,5%). Ипак, директор 
истраживања у Институту за економску политику Џош Би-
венс (Josh), каже да америчка релативно ниска стопа неза-
послености боји сувише ружичасто стање на тржишту рада 
САД. Пад америчке стопе незапослености преувеличан је 
повећањем броја одраслих који нити раде, нити траже посао. 
Наиме, влада рачуна као незапослене само људе који траже 
посао, а када многи одустану, стопа незапослености може да 
падне, иако је заправо запослен мали број људи.

Удео Американаца старих између 16 и 64 године који 
раде или траже посао пао је на 72,7% са 75,3% крајем 2007. 
године, када је почела рецесија. Исти удео је у 28 чланица 
Европске уније порастао на 72,3% са 70,5% на крају 2007. го-
дине. 

Међу факторима који објашњавају зашто је удео људи 
у најбољим годинама за рад у запослености и радној снази 
мањи у САД него у Европи, јесу и лакше отпуштање у САД, 
чињеница да су у Европи особе са инвалидитетом чешће за-

послене него у САД, као и да старије Европљанке чешће раде 
него Американке. Европа боље штити раднике у најбољим 
годинама за рад, оцењује се у анализи агенције АП. 

„Нигде у Европи не можете само тако отпустити рад-
ника“, каже један од директора Центра за економска и по-
литичка истраживања Дин Бејкер (Dean Baker). Уговори са 
пуним радним временом у Европи поскупљују послодавци-
ма отпуштање радника. Таква заштита радног места има и 
последице, јер су компаније мање спремне да запошљавају 
раднике.

Програм за особе са инвалидитетом у САД тера Амери-
канце да бирају између рада и примања накнаде за инвалид-
ност. Званичне статистике показују да је број оних који до-
бијају накнаду од социјалне службе по основу инвалидности 
нарастао на 8,9 милиона са 7,1 милион крајем 2007. године.

Европске земље настоје да олакшају људима постизање 
баланса између рада и слободног времена.

„Амерички систем инсистира на утврђивању да ли је ин-
валидност трајно или привремено стање“, каже бивша служ-
беница америчког министарства за социјална питања Ајлин 
Зајцир (Ilene Zeitzer) и појашњава да или је инвалидитет 
особе такав да не може да ради или није толики, па не треба 
да добија бенефиције. Истовремено, у европским земљама, 
попут Шведске, радници могу да узму боловање и пређу, ако 
је потребно, на режим привремене неспособности за рад.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Где је лакше добити и задржати посао - у Европи или у Америци?

ЕВРОПА КОЛО ВОДИ
Оно што су САД имале крајем деведестих година прошлог века - моћно тржиште рада, то Немачка има 

сада. „Америчка ниска стопа незапослености боји сувише ружичасто стање на тржишту рада САД“, 
каже Џош Бивенс, директор истраживања у Институту за економску политику

Извор: АП

Уговори са 
пуним радним 

временом 
у Европи 

поскупљују 
послодавцима 
отпуштање 

радника

      Порези кроје социјалу
    Удео Американки и Европљанки које раде или траже по-
сао је мање-више исти, али у Европи њихов проценат расте, 
а у САД пада. Истраживачи Банке за федералне резерве 
Њујорка утврдили су да је проценат жена старијих од 45 
година у Европи које раде или траже посао повећан за два 
процента у последње четири године, док је у Америци пао. 
Као један од могућих разлога за то наводи се потреба да се 
брине о старим родитељима, која је знатно мање распрос-
трањена у Европи, јер се услуге бриге о старима чешће него 
у САД плаћају из владиних програма, а издашнији европски 
социјални програми резултат су виших пореза на старом 
континенту.
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Урбана пољопривреда, односно пракса узгајања, пре-
раде и дистрибуције хране унутар или непосредно око 
градова, која поред разних биљних култура укључује 
и узгој стоке, аквакултуру, агрошумарство и хорти-

културу, постаје све популарнија широм света. Производњом 
хране у градовима данас се бави близу 800 милиона људи, 
који укупно производе око 15 одсто светске хране, пренео је 
француски лист „Атлантико“.

Уједињене нације регистровале су преко 40 различитих 
форми урбане пољопривреде, од баштованства (поврће, воће) 
до аквакултуре, од малих башти за потребе једног домаћин-
ства до већих башти на-
мењених производњи 
за продају, укључујући 
и узгој разних врста 
стоке, живине, зечева, 
узгој пужева, свилене 
бубе и гајење пчела.

На Куби је потреба 
за увођењем градске 
пољопривреде започела 
падом Совјетског Савеза, када је ова земља због ембарга из-
губила више од 50 одсто увозне нафте, хране и 85 одсто спољ-
нотрговинских прихода. Од раних деведесетих година про-

шлог века, покрет урбане пољопривреде се брзо проширио 
Кубом и Хаваном, главним градом са 2,2 милиона становни-
ка, и извео на пут одрживости. Људи су узгајали поврће где 
год су могли. Народ се окренуо малим обновљивим изворима 
енергије.

Куба је у то време изгубила 80 одсто извозног тржишта, 
увоз је пао за 80 одсто, а бруто домаћи производ склизнуо 
за више од једне трећине. Делимично због продуженог аме-

ричког ембарга, али и губитка страних тржишта, Куба није 
могла да набави довољно увозне хране. Кубанци су почели 
да узгајају локалне органске производе, развили су биопес-
тициде и биогнојива у замену за петрохемијска, а у исхрану 
су укључили више воћа и поврћа. Данас око 50 одсто поврћа 
Хаване долази из самог града, док у другим кубанским гра-

довима урбани вртови производе 80 до 100 одсто по-
требног воћа и поврћа.

Значај урбане агрикултуре је огроман и у земљама са 
убрзаним растом. Кинески град Шангај, који према попису 
из 2000. има око 17 милиона становника, добија из својих 
урбаних и периурбаних територија око 60 одсто градског 
поврћа, 100 одсто млека, 90 одсто јаја и 50 одсто потребних 
количина свињског и живинског меса.

У Британији је дозвољено држање кока носиља (у ка-
везима) у баштама градских породичних кућа. Градоначел-
ник Лондона је 2008. године отворио око 1500 локација у гра-
ду за узгајање поврћа. У немачким и британским градовима 
могу се видети кошнице са пчелама у баштама приватних 
кућа, али и на крововима градских солитера, па чак и на кро-
ву британског парламента. Локална управа у једном белгијс-
ком граду понудила је својим грађанима потпуно бесплатно 
кавез са по две коке носиље.

На равним крововима високих зграда у америчким гра-
довима, чак и на њујоршком Менхетну, људи узгајају орган-
ско поврће, држе кокошке у кавезима и узгајају пчеле, а по-
стоје и ресторани који искључиво служе храну произведену 
у граду. У француској престоници, Паризу, 2013. покренуто 
је петнаестак пројеката урбане пољопривреде, јер је пот-
ражња становника за овом врстом хране огромна. Велики 
број Парижана показује интересовање да се бави овом вр-
стом пољопривреде.

Урбана пољопривреда је важан део концепта локализа-
ције хране и неопходан чинилац модела одрживих градова, 
па зато интерес за њом расте у свим деловима света. Њоме се 
обавља продуктивна рециклажа органског отпада у градо-
вима и производи здрава органска храна, скраћује транспорт 
између места производње и места потрошње хране, подиже 
ниво економских активности у градовима и стварају нова 
радна места. Озелењавањем градских површина смањује се 
ефекат већ испуштеног угљен-диоксида.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Урбана пољопривреда све популарнија

КОШНИЦЕ 
НА КРОВУ 

ПАРЛАМЕНТА

Шангај са око 17 милиона 
становника добија са својих 

урбаних и периурбаних 
територија 100 одсто мле-

ка, 90 одсто јаја...

Производњом хране у градовима данас се 
бави близу 800 милиона људи. У Британији 
дозвољено држање кока носиља у баштама 

градских породичних кућа
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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)


