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ШАНСА КОЈА СЕ
НЕ ПРОПУШТА 

ТЕМА БРОЈА - Сезона јесењих сајмова запошљавања у 
пуном јеку. Од почетка године, од 25.000 незапослених који 

су посетили сајмове - 4.500 до сада је пронашло посао
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УВОДНИК

БЕРБА ГРОЖЂА И ПОСЛОВА 

Србија је ове године бројнија бар за 4.500 задовољ-
нијих људи. Реч је о онима који су до ове јесени прона-
шли посао на једном од тридесет сајмова запошљавања. 
Национална служба за запошљавање планира да до 
краја године одржи 64 сајма. На тим манифестацијама 
широм Србије, на којима се нашло  25.000 незапослених, 
готово 1000 послодаваца представило је своје кадровске 
потребе. До краја октобра сајмови запошљавања биће 
одржани на Вождовцу, у Новом Бечеју, Параћину, Пожа-
ревцу, Рашкој, Жагубици, Лесковцу, Вршцу, Младеновцу 
и Тутину. О тој шанси која се не пропушта више у нашој 
Теми броја. 

Корак до посла је и 50 Дољевчана. У понедељак, 
6. октобра, почела је њихова обука, а требало би да се 
запосле у фабрици „Леони“, која се обавезала да ће по 
завршетку едукације уговоре за стално потписати са 
најуспешнијима. Њихову едукацију финансира општи-
на, а изабрани су са евиденције НСЗ. Једну другу - „НИС 
шансу 2014“ искористила су 84 приправника. У оквиру 
програма „НИС шанса” ова компанија је до сада запос-
лила више од 660 младих стручњака.

Да млади размишљају неупоредиво брже и ефи-
касније од било које уредбе или стратегије, говоре ис-
траживања „Инфостуда“. Упоредили су овогодишње 
показатеље са подацима из другог уписног рока на 
факултетима од пре пет година, анализирајући колико 
су промене на тржишту рада утицале на интересовања 
матураната. Док је 2009. године највише слободних мес-
та на Универзитету у Београду било на Пољопривред-
ном факултету, ове године је највише места остало на 
Економском. Занимљиво је да је 2009. на Рударско-гео-
лошком било чак 156 слободних места у другом року, а 
ове године свега једно. На Машинском факултету у овом 
року нема слободних места, а 2009. их је било чак 123. 
Више о томе на осмој страни „Послова“.  

Таксе гуше овдашњу преживелу привреду. Србија 
има једноставан порески али компликован непорески 
систем, због чега привреда плаћа 384 непореска наме-
та, од којих је 247 парафискалних. Апел НАЛЕД-а је да 
се престане са праксом наплаћивања више такси за јед-
ну услугу и да се висина тих такси усагласи са ценом 
пружене услуге. О тим наметима такође у овом броју 
„Послова“.

Међу затуреним подацима и показатељима зашто 
шкрипи у овдашњој привреди је и чињеница да је про-
дуктивност у Србији на нивоу 40 одсто Пољске или Чеш-
ке. Када би тај податак пренели на такмичарску, кратку 
атлетску стазу од 100 метара, чешки и пољски атлети-
чар био би на 60 метара од циља, а да српски још није ни 
кренуо. Ето простора за повећање извоза, али за то треба 
вежбати, вежбати...

Кинеске власти откриле су и скинуле са платног 
списка државне службенике који су примали плате иако 
нису уопште долазили на посао. Ништа чудно. Чудно је 
да је тих фантомских службеника 160.000. Највећи број 
невидљивих службеника откривен је на северу Кине, у 
провинцији Хебеи - чак 56.000. Да ли би ико у Србији 
пристао на опкладу да бар промил сличних фантома не 
седи на платном списку овдашњег јавног сектора? 

Милош Чолић
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У понедељак, 6. октобра, почела је обука за 50 станов-
ника општине Дољевац који би требало да буду запос-
лени у фабрици „Леони“. Њихову едукацију за звање 
оператера у производњи финансира општина, а иза-

брани су са евиденције Националне службе за запошљавање.
Током двомесечне обуке полазници ће имати право на 

новчану накнаду од 5.800 динара месечно, рефундирање 
путних трошкова и биће осигурани за случај повреде на 
раду и професионалног обољења. „Леони“ се обавезао да по 
завршетку едукације уговоре за стално потпише са најус-
пешнијима.

Подсетимо, уговор о обуци и запослењу 50 Дољевчана 
потписан је крајем јуна ове године. „Леони“ у фабрици у Про-
купљу запошљава 1.500 радника, а у августу 2013. започео 
је изградњу још једне фабрике у Малошишту, недалеко од 
Дољевца, у којој би, према плановима, до краја 2015. требало 
да ради 1.000 људи.

КОРАК ДО ПОСЛА 

ОБУКА 50 ДОЉЕВЧАНА

Д.М.

ПРОГРАМ

„НИС ШАНСА“ ЗА
84 ПРИПРАВНИКА

Споразум о утврђивању међусобних права и оба-
веза у реализацији програма запошљавања 
приправника „НИС шанса 2014” потписали су по-
крајински секретар за привреду, запошљавање и 

равноправност полова Мирослав Васин и заменик ге-
нералног директора НИС-а Андреј Шибанов. Тим про-
грамом, већ трећу годину заредом, покрајинска влада с 
готово 22 милиона динара, односно 50 одсто, суфинан-
сира запошљавање 84 приправника у оквиру пројекта 
„НИС шанса”.

НИС у складу са својом пословном политиком 
корпоративне друштвене одговорности и кроз са-
радњу с локалним самоуправама наставља про-
грам „НИС шанса”, у којем млади талентовани кан-
дидати са завршеним факултетом, а без радног 
искуства, добијају посао и шансу да своје знање 
примене у пракси. Као и претходних година, један 
од основних услова конкурса је да су кандидати 
пријављени на евиденцију Националне службе за 
запошљавање и да немају радног искуства. У ок-
виру програма „НИС шанса” компанија је до сада 
запослила више од 660 младих стручњака.

Половином наредне године „црна књига“ 
лоших директора

ДИРЕКТОРИ СА 
ЦРНЕ ЛИСТЕ

Дешава се да директори фирму намерно гу-
рају у стечај, држе у блокади, затим се оснива нова 
фирма, наставља са истом делатношћу, а поверио-
ци остају оштећени.

Јавна расправа о нацрту закона о санкцио-
нисању неодговорних директора требало би да 
почне за две недеље, најавио је директор Аген-
ције за привредне регистре Звонко Обрадовић, 
који очекује да ће крајем октобра закон ући у 
скупштинску процедуру, а половином наредне го-
дине почети да се примењује.

„Очекујемо да крајем октобра закон оде у 
Скупштину Србије на усвајање, а да у првој поло-
вини наредне године буде успостављен информа-
циони систем који ће повезати више институција, 
најпре НБС и правосуђе“, рекао је Обрадовић.

Овај закон је један од механизама да се ство-
ри бољи пословни амбијент. Руководилац за кога 
се утврди да намерно тера фирму у стечај или 
има неки судски прекршај, биће уведен у посебну 
евиденцију, што ће му онемогућити да региструје 
нову фирму, стекне нова управљачка права или 
постане директор предузећа.

Обрадовић је подсетио да је око 90.000 прив-
редних друштава и предузетника блокирано дуже 
од 180 дана. Новим законом неће се ићи на ауто-
матску дисквалификацију, какав је случај у поје-
диним земљама у окружењу, већ ће се оставити 
одређени рок.

„За сада размишљамо о року од 60 дана, а 
можда буде и дужи. Закон о роковима плаћања 
прописује 45 дана, али морамо бити искрени - и 
држава дугује фирмама веома често, па сматрамо 
да је реалан рок 60 и 120 дана“, додао је Обрадо-
вић.

До сада се дешавало да директори фирму на-
мерно гурају у стечај, да фирма буде дуже у бло-
кади, а онда се оснива нова, наставља са истим 
радом, а повериоци остају оштећени.
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„Јавна предузећа потапају јавне финансије Србије и ако 
се тај проблем не решава упоредо са фискалном консолида-
цијом, смањивање плата и пензија ће бити узалудна жртва“, 
упозорио је аутор билтена Макроекономске анализе и трен-
дови (МАТ) Владимир Вучковић. Јавна предузећа, како је 
навео, годишње коштају пореске обвезнике око милијарду 
евра и зато су она „подземне воде“ српских јавних финансија.

„Влада је најавила да ће следеће године умањити расхо-
де за плате у јавном сектору и пензије, што је из угла еко-
номије било неопходно. Међутим, да та жртва не би била 
узалудна, кључно је да се истовремено спречи одлив новца 
на другој страни, кроз јавна предузећа“, рекао је Вучковић за 
„Танјуг“, након представљања најновијег броја МАТ-а. Вучко-

вић, који је и члан Фискалног савета, указао је да тај проблем 
није лако решити, јер није ствар само у промени менаџмента 
већ је, како примећује, проблем и што су у тим предузећима 
годинама диктиране ниске цене, инфраструктура је у лошем 
стању, а често су и приморавана да испоручују робу непла-
тишама у државном власништву.

„Да би се ситуација преокренула, мора се радити на свим 
фронтовима. Мора се обезбедити тржишна цена, променити 
начин руковођења и успоставити пракса да роба која се испо-
ручи мора и да се наплати“, оценио је Вучковић, додајући да 
је неопходно и да се јавна предузећа реше вишка запослених. 
Упитан у ком року је неопходно да се држава с тим избори, 
одговара да је на кратак рок неке проблеме могуће решити 
или бар започети решавање.

„Нов менаџмент може да се изабере брзо, али мора има-
ти одрешене руке, па и обавезу да среди стање у свом јавном 
предузећу. Отпуштање људи и испорука робе по тржишним 
ценама, а затим и укидање неких губиташа, све то захтева 
промене, али и зелено светло владе да се ове мере спроведу“, 
каже Владимир Вучковић.

„Србија има једноставан порески 
али компликован непорески систем, 
због чега привреда плаћа 384 непорес-
ка намета, од којих је 247 парафискал-
них“, изјавила је представница Нацио-
налне алијансе за локални економски 
развој (НАЛЕД) Јелена Бојовић.

„За плаћање 247 парафискалних 
намета, што је две трећине, привреда не 
добија од државе ништа заузврат или 
добија несразмерно мало“, рекла је она 
и додала да 70 таквих накнада уопште 
не пролази кроз Трезор.

Бојовићева је на представљању 
анализе „Непорески намети у Србији 
2014“, НАЛЕД-а и америчког УСАИД-а, 
изјавила да ће оптерећење привреде 
парафискалним наметима бити смање-
но ако Влада Србије предузме пет кора-
ка. Први је да се престане са праксом 
наплаћивања више такси за једну услу-
гу, а други да се висина тих такси уса-
гласи са ценом пружене услуге. Даље је 
потребно укинути намете за које се од 
државе не добија никаква услуга, нити 
вредност, али би требало и општинама 
вратити приходе који им по природи 
ствари припадају.

Бојовићева је навела да су 384 не-
пореска намета евидентирана у првом 
регистру парафискала који су НАЛЕД и 
УСАИД формирали 2012. године.

„Држава би, такође, требало да 
формира електронски регистар такси 
и накнада, али на националном нивоу 
и да уз то пропише да институције не 
могу да наплаћују никакве таксе које 

нису наведене у том регистру“, рекла је 
Бојовићева.

Председник Управног одбора Уд-
ружења власника рачуноводствених 
агенција (УВРА) Ђерђ Пап оценио је 
да је пет предложених корака добро 
осмишљено, али недостаје шести корак.

„Навели сте како се борити и уки-
нути неке парафискале, а можда је 
важније питање како спречити појаву 
нових“, указао је Пап.

Економиста Светске банке Душко 
Васиљевић рекао је да је у извештају 
Светске банке скренута пажња да су 
парафискални намети један од бит-
нијих проблема српске привреде.

„Решавање парафискалних намета 
је битан део ширих реформи, а потребне 
су и друге, попут реформе инспекција, 
брже издавање грађевинских дозво-
ла...“, рекао је Васиљевић. Он је још до-
дао да је у Србији продуктивност на 
нивоу 40 одсто Пољске или Чешке, па 

извозимо мање у поређењу са регио-
ном, али и законе не спроводимо до-
следно.

Професор Факултета за економију, 
финансије и администрацију ФЕФА 
Милица Бисић рекла је да су две 
кључне речи за наш систем непредви-
дивост и недоследност. Према њеним 
речима, чак и кад се у 2012. покушало с 
борбом против парафискала, није било 
координације и административног 
спровођења.

Први НАЛЕД-ов регистар пара-
фискала је направљен 2012. године, 
након чега је на предлог ове органи-
зације и УСАИД-а укинуто 138 пара-
фискалних намета и давања преду-
зетника су смањена за 41 одсто. Према 
њиховим подацима, 20 најиздашнијих 
такси у 2013. коштало је привреду 76,5 
милијарди динара. Тренд укидања су-
вишних такси, како је речено, није на-
стављен.

Анализа НАЛЕД-а и УСАИД-а: „Непорески намети у Србији 2014“

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ ФИНАНСИЈА  Предузећа која потапају јавне финансије Србије  

ТАКСЕ КОЈЕ ГУШЕ ПРИВРЕДУ
Требало би престати са праксом наплаћивања више такси за једну услугу. Према 

подацима, 20 најиздашнијих такси у 2013. коштало је привреду 76,5 милијарди динара

„Јавна предузећа годишње коштају пореске 
обвезнике око милијарду евра, и зато су она 
‘подземне воде’ српских јавних финансија“, 

каже Владимир Вучковић
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Кинеске власти су то-
ком прошле године 
откриле и скинуле 
са платног списка 

160.000 фантомских др-
жавних службеника, који су 
примали плате иако нису 
уопште долазили на посао, 
објавили су кинески држав-
ни медији.

Према наводима листа 
„Женмин жибао“, током ак-
ције коју је прошле године 
спровео званични Пекинг, 
плате су обустављене за уку-
пно 162.629 непостојећих др-
жавних службеника, прене-
ла је агенција АФП. Највећи 
број таквих запослених, пре-
цизније 56.000, откривен је у 

провинцији Хебеи на северу 
Кине.

Кинески председник 
Сји Ђинпинг покренуо је 
обимну кампању против ра-
ширене корупције и злоупо-
требе државних средстава, 
подстакнут бесом јавности 
против такве праксе.

„Проблем државних 
службеника који примају 
плату, а не долазе на посао 
је један од проблема који су 
грађани најчешће пријављи-
вали“, објавио је „Женмин 
жибао“, наводећи да ће так-
ви фантомски радници бити 
кажњени, не прецизирајући 
о каквој се казни ради.

Компанија „Тарнер броудкастинг“ (Turner Broadcasting) 
саопштила је да ће за 10 одсто смањити број запос-
лених, што подразумева и отпуштања у Си-Ен-Ену 
(CNN), где ће без посла остати око 300 људи.

Ради смањења трошкова у наредним недељама биће 
укинуто 1.475 радних места од укупно 14.000 широм света. 
Отпуштања ће осетити сви нивои - информативни, забавни, 
дечји и програм за младе, пренела је агенција АФП. 

Радно место у Аустрији посебно је атрактивно за грађа-
не источне и југоисточне Европе, показује објављена 
студија „Бостон консалтинг“ групације. Највеће ин-
тересовање Аустрија ужива у Босни и Херцеговини 

(61 одсто), Словенији (59) и Србији (55). На другој страни, 
Аустријанце привлачи да раде у Немачкој (41), Швајцарској 
(36) и Великој Британији (33). Међутим, у међународном по-
ређењу Аустријанци су мање мобилни и само би половина 
била спремна да прихвати посао у иностранству.

У СЛУЖБИ 160.000 
ФАНТОМА

„Тарнер броудкастинг“ 
смањује број запослених

ОТПУШТАЊЕ У
СИ-ЕН-ЕНУ

БЕЧ

АУСТРИЈА АТРАКТИВНА
   ЗА РАДНУ СНАГУ

ГОРЕ ДОЛЕ    Кинеске власти откриле и скинуле 
са платног списка државне службенике који су 

примали плате иако нису долазили на посао

Највећи број невидљивих службеника, чак 
56.000, откривен у провинцији Хебеи на 

северу Кине

ХРВАТСКА 

Послодавци најчешће траже 
раднике са средњом школом

До почетка октобра на хрватском порталу „Мој посао“ 
објављено је више од 13.500 огласа, а удео огласа за 
кандидате са средњом стручном спремом износио је 
43 одсто. Најтраженија занимања су конобар/бармен, 

продавац, продајни представник и кувар, а највише објавље-
них огласа за кандидате са средњом стручном спремом било 
је у категоријама - трговина, туризам и угоститељство и про-
изводња и занатске услуге. 

Кандидатима са средњом стручном спремом најчешће 
се нудио уговор на одређено време (у 57 одсто случајева). 
Послодавци су од кандидата очекивали у просеку две годи-
не радног искуства, док искуство није било важно у 43 одсто 
огласа.
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Традиционално, јесен у Србији обележава низ сајам-
ских манифестација, а филијале Националне служ-
бе за запошљавање, уз помоћ локалних самоуправа, 
вредно раде како би на најједноставнији и најефикас-

нији начин приближиле оне који посао нуде и оне који га тра-
же. Сезона јесењих сајмова запошљавања у пуном је јеку. Иза 
нас су Ужице, Нови Сад, Шабац, а у другој половини октобра 
организују се Сајам запошљавања на Вождовцу - 15., дан кас-
није у Новом Бечеју, 17. у Параћину, 22. у Пожаревцу, 24. у 
Рашкој, 27. у Жагубици, 29. у Лесковцу, Вршцу и Младеновцу, 
а 30. октобра у Тутину. 

Незапослени су тако добили још једну значајну шансу 
да потраже адекватан радни ангажман, да на једном месту, 
у једном дану, предају биографије већем броју послодаваца, 

али и да стекну више информација о актуелним трендовима 
на тржишту рада, које функционише са многим одликама 
кризе и уједно се упознају са понудом фирми у својим гра-
довима. 

И послодавци су препознали сајмове запошљавања као 
место на коме могу, без икакве накнаде, да се квалитетно 
представе потенцијалним кандидатима и пронађу одгова-
рајуће раднике. На овим манифестацијама редовно учествују 
послодавци који ангажују већи број радника, јер им је процес 
избора знатно олакшан присуством великог броја кандидата 
различитих струка и занимања, уз подршку сарадника НСЗ. 
Да се послодавци радо одазивају позиву НСЗ да учествују, 
потврђује и број од готово 1000 послодаваца који су до сада 
представили своје кадровске потребе на сајамским манифе-
стацијама широм Србије и понудили готово 4000 слободних 
радних места. 

Сајмови запошљавања представљају модеран и успешан 
облик повезивања послодаваца и кандидата за посао. Ова ак-
тивна мера спада у најјефтиније, а даје добре резултате, што 
је повод за оптимизам, који је у време глобалне и домаће еко-
номске кризе више него потребан. 

Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић је на недавно одржаном сајму у Шапцу иста-
као да су сајмови само један од модела за спровођење ак-
тивне политике запошљавања и да имају велику предност, 
али и објективну мањкавост, јер је увек већи број оних који 

траже посао од броја понуђених радних места. О томе све-
дочи и податак са недавног сајма у Зрењанину, на коме је 
понуђено 219 позиција, а на штандовима 29 послодаваца 
предато је око 4.000 радних биографија. 

„Од почетка године, од 25.000 незапослених који су посе-
тили сајмове, 4.500 до сада је пронашло посао, при чему 1000 
директно код послодаваца који су били присутни на сајму“, 
нагласио је Мартиновић и подсетио да је ове године НСЗ ор-
ганизовала тридесет сајмова запошљавања, а у плану је да се 
до краја године одрже 64.

Сајмове запошљавања посећују углавном млађи људи, 
са тек завршеним факултетима и средњим школама, али и 
они којима недостаје само неколико месеци до заслужене 
пензије, али немају где да је зараде. Да би сајам био што 
ефикаснији, НСЗ идентификује пословне потребе послода-
ваца и на сајам упућује кандидате који те потребе могу да 
задовоље. Такође, организују се и специјализовани сајмови, 
на којима шансу добијају или млади који желе да направе 
своје прве кораке у свету рада, као и особе са инвалидитетом. 
Отуда и не чуди податак да је висок проценат попуњених 
радних места која су понуђена на сајмовима - око 75 одсто. 
Сајам запошљавања НСЗ је важан и због успостављања перс-
пективне сарадње са што већим бројем послодаваца, као и 
успостављања квалитетне сарадње са органима локалне са-
моуправе, на подручју на којем се сајам организује.

Посао у компанијама за које сви знамо

Филијала Нови Пазар успешно је организовала сајам 
на коме је учествовало око 30 послодаваца, који су понуди-
ли преко 150 слободних радних места. Сајам је био изузетно 
посећен и преко 900, махом младих грађана Новог Пазара, 
жељно је трагало за потенцијалним радним местом.

Нејла Авдовић, ликовни уметник и Елзана Нурковић, 
графички дизајнер, дошле су са истом жељом и надом - да 
убрзо пронађу одговарајући посао.

„Предала сам свој си-ви на неколико места, код разли-
читих послодаваца, тако да очекујем да ћу брзо добити по-
сао. Задовољна сам разговорима са послодавцима који су ми 
отворили могућност да представим своје квалитете и струч-
ност“, каже Елзана, која већ две године чека посао на евиден-
цији незапослених НСЗ.

ТЕМА БРОЈА   Сезона јесењих сајмова запошљавања у пуном јеку

Од почетка године, од 25.000 незапослених који су посетили сајмове, 4.500 до сада је пронашло 
посао. НСЗ организовала тридесет сајмова запошљавања, а у плану је да се до краја године 

одрже 64. Готово 1000 послодаваца до сада представило своје кадровске потребе на сајамским 
манифестацијама широм Сбије

На сајму у Зрењанину на штандовима 29 
послодаваца предато око 4.000 радних 

биографија

ШАНСА КОЈА СЕ НЕ ПРОПУШТА

   Сајам у Параћину - 17. октобра
   Национална служба за запошљавање - Филијала Јагоди-
на, Служба Параћин организује Сајам запошљавања у Па-
раћину, у петак, 17. октобра 2014. године, од 10 до 13 часова, 
у Хотелу „Орбис“, Светог Саве 2.
   Очекује се учешће 17 послодаваца, који су исказали по-
требу за ангажовањем 100 радника. Трећина слободних 
послова намењена је особама са инвалидитетом. Највећи 
број пријављених потреба за запошљавањем је у произ-
водњи, у области прехрамбене, дрвно-прерађивачке, угос-
титељске и саобраћајне делатности. Највеће шансе да дођу 
до посла имаће: менаџери, комерцијалисте, возачи аутобуса 
и теретњака, месари, продавци, кувари, пекари и конобари.
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Највише среће у потрази за послом имала је Љиљана 
Стевановић, по занимању шивач, која је на сајму пронашла 
послодавца који је изразио жељу да је запосли. 

Понуда послова је била разноврсна. Тражили су се 
грађевински радници, пекари, конобари, помоћни радници, 
дипломирани економисти, дипломирани дизајнери тексти-
ла...

Послодавци су имали своје разлоге да учествују на ма-
нифестацији - сматрају да ће у непосредном контакту лакше 
доћи до квалитетних радника, а у прилици су да разговарају 
са великим бројем потенцијалних кандидата, јер је понуда 
на сајмовима запошљавања велика и разноврсна. Посао су 
нудили „Стиг“, „Несал“, АД „Украс“, као и остали еминентни 
послодавци са подручја Новог Пазара, чији су резултати 
пословања видљиви у целом региону, а и шире.

Неискусни сa искуством и престари за рад

Развој приватног предузетништва у општини Стара Па-
зова има традицију дужу од пола века. Вођени тиме и по-
зитивним искуством у организацији и одржавању сајмова, 
Општина Стара Пазова и Сремска привредна комора, под по-
кровитељством Покрајинског секретаријата за привреду, за-
пошљавање и равноправност полова, осми пут су организо-
вале Регионални сајам привреде. У оквиру манифестације 
је одржан и Сајам запошљавања у организацији Филијале 
Сремска Митровица НСЗ, који је посетило више од 1000 људи, 
у нади да ће заузети неку од 150 слободних позиција које је 
понудило 16 послодаваца. У оквиру манифестације одржан је 
и округли сто, на тему „Неискусни са искуством и престари 
за рад - неспремност послодаваца да запошљавају младе без 
искуства и старије преко 50 година“. Учесници округлог сто-
ла били су представници локалне самоуправе Стара Пазова, 
послодавци и незапослени. Филијала Сремска Митровица 
презентоваће активности и мере које се реализују у циљу ре-
шавања овог проблема.

Ужичка република

Упркос кризи, са запошљавањем настављају и послода-
вци у Ужицу. На XIV сајму запошљавања који је организовала 
филијала у овом граду учествовало је око 20 послодаваца, 
који су исказали потребу за запошљавањем више од 200 
радника. Највише послова, чак 40, понудили су АД „Путеви“ 
Ужице, ПП „Сретен Гудурић“ (60), Сирогојно компани (30) и 
АТМ „Севојно“ (36)...

Нека од тражених занимања су из угоститељске и ту-
ристичке струке, прехрамбене, машинске и металске струке, 
текстилне, дрвопрерађивачке, пољопривредне, економске, 
административне, комерцијалне и трговинске струке, грађе-
винске струке, а тражен је и већи број саветника и агената 
продаје осигурања и других услуга. Незапослени су имали 
прилику да предају пријаву за запослење већем броју посло-
даваца, представе се и изнесу своје професионалне карак-
теристике, а послодавци да на једном месту, у истом дану, 
обаве разговор са великим бројем кандидата за посао и ода-
беру најбоље. 

Учесницима сајма обратили су се директорка Филија-
ле Ужице НСЗ Зорица Милошевић, градоначелник Ужица 
Тихомир Петковић, а званично сајам је отворио генерални 
директор НСЗ Зоран Мартиновић.

Када посматрамо ефекте претходног пролећног сај-
ма запошљавања, после шест месеци, колико је и период 
праћења реализације потреба послодаваца, можемо рећи да 
смо више него задовољни. Од 477 незапослених који су посе-
тили сајам, 116 особа је нашло посао, од којих 26 код посло-
даваца са којима су контакте остварили на сајму, тако да је 
ефекат овог пролећног сајма око 17%.

     Каријера почиње на онлајн
     сајму запошљавања
       Пети регионални онлајн сајам запошљавања и образо-
вања „Виртуални дани каријера и знања 2014“ одржаће 
се и ове године, од 15. до 22. октобра, на адреси: www.
dankarijera.com. Након четири успешно одржана сајма, овај 
већ традиционални догађај организују три најпосећенија 
портала за запошљавање и образовање у региону - из Ср-
бије сајт Poslovi.infostud.com, у сарадњи са „Инфостудовим“ 
сајтовима посвећеним образовању - Prijemni.infostud.com и 
Kursevi.com, портал MojPosao.net из Хрватске и Posao.ba из 
Босне и Херцеговине. 
   Током осам дана трајања сајма посетиоци ће 24 сата 
дневно из својих домова моћи да обилазе штандове посло-
даваца и упознају се са актуелним понудама послова, као и 
са избором курсева и обука важних за развој каријере. Као 
и претходних година, послодавци ће представити вредно-
сти својих компанија и очекивања од својих будућих запос-
лених, а кандидати ће имати прилику да прегледају огласе 
за посао и едукацију, као и да путем „чета“ поставе питања 
представницима компанија и информишу се о понудама за 
посао и њиховој кадровској политици. 
     Поред послодаваца из региона, који ће током сајма има-
ти прилику да открију нове таленте и ојачају свој тим, и ове 
године ће се на сајму представити едукативне установе, 
које ће посетиоцима приближити могућности додатног об-
разовања и професионалног усавршавања, будући да је на 
тржишту рада све присутнија потреба за стицањем нових 
знања и додатних вештина.

Највише послова, чак 40, на сајму у Ужицу пону-
дили АД Путеви Ужице, ПП Сретен Гудурић (60), 

Сирогојно компани (30) и АТМ Севојно (36)...

А.Б.



   |  Број 591  |  15.10.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs8 

Незапослених свих квалификација има на евиденцији, 
али неким послодавцима није лако да нађу раднике. 
Највећа је потражња за пекарима, месарима, прода-
вцима, куварима, зидарима... Неким градовима не-

достају фармацеути.
На евиденцији Националне службе за запошљавање, 

међу више од 750.000 незапослених, има људи свих образов-
них профила, али упркос томе постоје послодавци који месе-
цима не могу да пронађу раднике. У НСЗ кажу да је тренутно 
непопуњено 15.969 радних места, за које послодавци траже 
да им стручњаци у овој институцији направе селекцију кан-
дидата.

Највећа је потражња за продавцима, комерцијалистима, 
агентима осигурања, маркетинг менаџерима, конобарима, 
помоћним радницима у кухињи и хигијеничарима, пека-
рима и месарима. Тражени су и дипломирани фармацеути, 
фармацеутски техничари, неговатељице, кувари, бравари, 
заваривачи, ауто-механичари, металоглодачи, зидари, теса-
ри, армирачи...

За већину ових позиција лако је наћи и на десетине 
заинтересованих и стручних људи, али код неких профила 
постоји проблем, јер особа одређених квалификација има на 
бироу, али не и у граду у којем је упражњено радно место.

Апотекама у Пироту, Пожаревцу, Сокобањи, Краљеву, 
Апатину и Звечану потребни су дипломирани фармацеути. 
Власници здравствених установа не могу да пронађу рад-
нике у месту у којем су отворили објекте, па су расписали 
огласе како би преко НСЗ ангажовали кандидате из других 
градова.

„Инфостуд“ је упоредио овогодишње показатеље са по-
дацима из другог уписног рока на факултетима од пре пет 
година и анализирао колико су промене на тржишту рада 
утицале на интересовања матураната.

„Резултати годишњег истраживања о избору студија 
међу матурантима показују да је један од главних крите-
ријума могућност запошљавања након завршетка факулте-
та“, каже Татјана Видаковић. 

Док је 2009. године највише слободних места на Универ-
зитету у Београду било на Пољопривредном факултету, ове 
године је највише места остало на Економском. Занимљиво 
је да је 2009. на Рударско-геолошком било чак 156 слободних 
места у другом року, а ове године свега једно. На Машинском 
факултету у овом року нема слободних места, а 2009. их је 
било чак 123.

У Црвенки је дефицит технолога, па покушавају да про-
нађу особу која има квалификације за рад у лабораторији, 
док у Јагодини траже грађевинце.

„Послодавац тражи зидаре, тесаре и армираче са тери-
торије више филијала, јер сматра да ће тако лакше да про-
нађе извршиоце, а и предвидео је одговарајуће услове рада 
за особе које не живе у Јагодини“, објашњавају у НСЗ. Обез-
беђени су им смештај, превоз и храна. Једном послодавцу 
потребно је 50 радника који би били ангажовани на преради 
пужева у погонима у Смедереву, Гроцкој и Пожаревцу.

Дуго су упражњена места и за комерцијалисте, али се 
за овај посао људи ретко одлучују, јер се плаћа углавном по 
учинку, а посао захтева рад на терену и путовање широм Ср-
бије. Људи који живе у градовима тешко се одлучују да због 
посла иду у мање место, а на списку ставки које их одбијају 
су и додатни трошкови живота - морали би да изнајме стан, 
одвоје се од породице или путују сатима до радног места.

Татјана Видаковић, из „Инфостуда“, напомиње да је тр-
говина прва на списку делатности у којима је највећа понуда 
радних места, док је ИТ на другом месту, али је истовремено 
и најдефицитарнија позиција, будући да је понуда послова 
већа од потражње.

„Област информационих технологија је у великом успо-
ну и број огласа у овој категорији у протекле три године је 
у сталном порасту“, објашњава Видаковићева. И даље се на 
ове конкурсе не јави довољан број кандидата које послода-
вци траже, тако да је то област за коју се треба едуковати 
ради лакшег запошљавања. У последње време је дошло и до 
промена у области машинства, има више огласа, а и млади 
су то уочили, па је повећано интересовање за студије на фа-
култетима који образују овај кадар.

КРЕТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА   Иако је на евиденцији НСЗ више од 750.000 незапослених, 
поједини послодавци месецима не могу да пронађу раднике

Апотекама у Пироту, Пожаревцу, Сокобањи, Краљеву, Апатину и Звечану потребни су 
дипломирани фармацеути. У Црвенки дефицит технолога, док у Јагодини траже грађевинце

НЕПОПУЊЕНО 15.969 РАДНИХ МЕСТА

  Огласи на сајту
  „На нашем сајту су активна 192 огласа за 639 слободних 
радних места“, наводе у Националној служби за запошља-
вање. Највећи број слободних послова је у области машин-
ства и обраде метала, јер нова фабрика „Леони“ из Дољев-
ца тражи чак 200 радника у производњи.
  Послодавцима су потребни и индустријски инжењери и 
помоћни бравари. У области економије, финансија и осигу-
рања објављено је 15 огласа за 52 слободна радна места, 
на позицијама саветника за осигурање живота, саветника 
за продају осигурања, књиговође и рачуновође.
  За шиваче, помоћне шиваче и раднике у доради има 45 
слободних позиција код 11 послодаваца, док шефови траже 
и 37 кандидата са стручном спремом возача камиона и так-
си возила. Тражени су и пекари, кувари и остали профили 
угоститељске струке.
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и чл. 3 и 4 другог Споразу-
ма о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање 
и Општине Чајетина, бр. 2240-101-8/2014 од 03.10.2014. године, а у складу са 
Локалним акционим планом запошљавања Општине Чајетина за 2014. годину, бр. 
06-08/2014-01 од 26.02.2014. године

Општина Чајетина у сарадњи са Националном службом за запошља-
вање - Филијала Ужице

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање 
средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне служ-
бе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спро-
вођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају 
за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ ста-
рима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запо-
шљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очу-
вања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује 
Општина Чајетина на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада 
која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се 
запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Општина Чајетина преко Националне службе 
исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима,
- трошковe спровођења јавних радова и
- трошкове обуке.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини 
од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за лица са 
I и II степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за лица са 
III и IV степеном стручне спреме;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за лица са 
V и VI степеном стручне спреме;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за лица са 
VII степеном стручне спреме;

2. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу, у висини од:
- 2.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитар-
них, културних и других делатности;
- 4.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања 
јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

3. Накнада трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спро-
вођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања 
јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне устано-
ве. Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање 
обуке, у једнократном износу од 50.000,00 динара по јавном раду.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза 
у складу са законом, а које не сноси Општина Чајетина, и то: трошкове доласка и 
одласка са рада, увећање зараде по основу минулог рада, накнаду зараде за вре-
ме коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне зараде 
и зараде утврђене овим јавним конкурсом и припадајући износ доприноса за оба-
везно социјално осигурање на утврђену разлику зараде.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: здравствено-васпит-
не активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особа-
ма са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа и археолошких нала-
зишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, 
послови ажурирања база података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и изградња путева и 
путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и 
водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних зајед-
ница, уређење ромских насеља - побољшање услова становања и други послови;

- одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија, 
чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, 
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језе-
ра, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима  и јав-
ним дечјим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за 
сакупљање и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- друштвене организације
- удружења грађана
сви са подручја Општине Чајетина.

Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да ост-
вари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосле-
ног у стању социјалне потребе;
- у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику активности јавног 
рада (термин план);
- измирио је уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија 
је реализација у току.

Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац 
пријаве није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у 
области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и зашти-
те животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области социјал-
них и хуманитарних делатности;
- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних радова финан-
сира од стране надлежног органа територијалне аутономије, локалне самоуправе 
или из других извора.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлу-
чивање о одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, Испостави Чаје-
тина - Филијали Ужице Националне службе за запошљавање, непосредно или 
поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Ужице и Испоста-
ви Чајетина или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и 
бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуње-
ности услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве које не 
испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи крите-
ријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан планирани број 
незапослених лица, претходно коришћена средства Националне службе за јавне 
радове (при чему се предност даје послодавцима који нису претходно користили 
средства Националне службе и послодавцима који су користили средства Нацио-
налне службе за лица која су остала у радном односу на неодређено време након 
истека уговорне обавезе), програм обуке (при чему се предност даје програму 
усмереном на стицање знања преносивих и на рад код других послодаваца) и про-
цена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште 
рада за подручје филијале.

Национална служба за запошљавање у сарадњи са Општином Чајетина задржава 
право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине 
трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је 
опредељен Споразумом.
Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразумева да 
је извођач јавног рада са лицима која су били укључена у програм јавних радова, 
без обзира на њихов број, засновао радни однос на неодређено време, након исте-
ка обавезе по основу уговора о спровођењу јавних радова по јавним конкурсима 
Националне службе из 2011., 2012. и 2013. године.

Наведене податке Национална служба ће установљавати увидом у податке из 
ЈИС-а Националне службе, на дан подношења пријаве, a на основу података из 
пријаве за спровођење јавног рада.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник Општине 
Чајетина, уз претходно прибављање мишљења Локалног савета за запошљавање 
Општине Чајетина. Селекцију лица која ће бити ангажована на јавним радовима 
врши Национална служба за запошљавање - Филијала Ужице, по прибављеном 
мишљењу председника Општине Чајетина, односно Локалног савета за запошља-
вање.
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VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Чајетина, директор филијале Националне службе за запо-
шљавање и послодавац - извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доно-
шења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова закључују 
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног 
рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно 
почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног 
односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уго-
вора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о 
одобравању спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом са меничним 
овлашћењем.

2.  ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима.

У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских средстава и 
није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних оба-
веза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реа-
лизацију јавног рада.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 годи-
на, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од 
висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност 
(предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном односу 
најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног односа 
запосленог послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног 
односа заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем за 
преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и 
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно, у законски утврђеним роковима, врши исплату зарада запосленима на 
текући рачун лица ангажованим на јавном раду и врши уплату припадајућих поре-
за и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- врши исплату осталих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална 
служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада, увећање зараде по основу 
минулог рада, накнаду зараде за време коришћења годишњег одмора, евентуал-
ну разлику између минималне зараде и зараде утврђене овим јавним позивом и 
припадајући износ доприноса за обавезно социјално осигурање за утврђену раз-
лику зараде;
- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошко-
ве зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица на 
спровођењу јавног рада након завршене обуке;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у 
сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора, у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефиниса-
не уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну 
камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање 
- Филијали Ужице и Испостави Чајетина, преко Позивног центра Националне 
службе, број телефона: 0800-300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs као и на сајту 
Општине Чајетина: www.cajetina.org.rs.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 30.10.2014. године.
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и чл. 3 и 4 Споразума о уређи-
вању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне поли-
тике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Чаје-
тина бр. 2240-101-8/2014 од 03.10.2014. године, а у складу са Локалним акционим 
планом запошљавања Општине Чајетина за 2014. годину, бр. 06-08/2014-01 од 
26.02.2014. године

Општина Чајетина у сарадњи са Националном службом за запошља-
вање - Филијала Ужице

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут струч-
но оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен струч-
не спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за 
полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање 
приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодав-
ца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, односно 
у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем;
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образо-
вањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање 
приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период 
потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе, Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
- 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. доприносе за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са 
законом.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послода-
вац под условом:
- да име седиште на подручју општине Чајетина;
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код посло-
давца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања 
приправничког стажа;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за оба-
везе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе, 
које има средње, више или високо образовање, нема радног искуства у струци 
или нема радног искуства у својству приправника довољног за стицање услова 
за полагање приправничког/стручног испита, у периоду од шест месеци пре под-
ношења захтева није било у радном односу код истог послодавца, има пребива-
лиште на подручју општине Чајетина;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, однос-
но има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије 
одређено, испуњава следеће услове: има одговарајућу струку, најмање je истог 
нивоа образовања као и приправник и има најмање 12 месеци радног искуства 
у струци.

Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем и Локалним саве-
том за запошљавање Општине Чајетина врши селекцију незапослених лица која 
ће бити укључена у програм.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац 
захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД у 
месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен од 
стране послодавца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је 
поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигу-
рање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на одређеним 
пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлу-
чивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици 
Национaлне службе за запошљавање - Филијала Ужице, непосредно или поштом, 
на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaл-
не службе - Филијали Ужице или преузети са сајта: www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и 
бодовања поднетог захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене доку-
ментације са условима из јавног позива. У циљу провере испуњености услова из 
јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право да извр-
ши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм 
стручног оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина 
обављања делатности послодавца и претходно коришћена средства Националне 
службе по програму стручне праксе.

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму 
стручне праксе“, односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији 
Националне службе по јавним позивима из 2011., 2012. и 2013. годинe, по којима 
су ангажована незапослена лица.

Критеријум „Проценат запослених по завршетку програма стручне праксе“ под-
разумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програ-
ма засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја незапослених 
лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева.
За послодавце који су користили средства, максималан број поена је 100=100%, 
а за послодавце који нису користили финансијска средства, као и за послодавце 
код којих уговорена обавеза још траје, максималан број поена је 70=100% и на тај 
начин су у погледу могућности за одобравање захтева изједначени са послодавци-
ма који су раније користили средства по овом програму.

У зависности од процене значаја поднетог програма за локално тржиште рада, 
председник општине, односно локални савет за запошљавање, могу доделити 
додатне (до 20) бодове по поднетом захтеву.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са Општином Чајетина задржа-
ва право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја 
лица, у складу са расположивим износом средстава који је опредељен Споразу-
мом.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси председник Општине Чаје-
тина, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошавање Општине Чаје-
тина. Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 30 дана 
од дана подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Чајетина, директор филијале Националне службе за запо-
шљавање и послодавац у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење програма стручне праксе закључују уговор којим 
се уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби 
достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем 
на стручној пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, председник 
Општине Чајетина, директор филијале Националне службе за запошљавање и 
лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и 
обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после 
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, 
односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, 
у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу 
са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, 
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред 
надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/
стручном испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 
30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену другим неза-
посленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне услове у складу 
са законом, за преостало време дефинисано уговором, увећано за период спро-
ведене замене.
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VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијали Ужице и Испостави Чајетина, преко Позивног центра Националне службе, 
број телефона: 0800-300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs, као и на сајту Општине Чајетина: www.cajetina.org.rs.

Рок за подношење пријаве за програм стручне праксе је 06.11.2014. године.
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и чл. 3 и 4 Другог споразу-
ма о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање 
и Општине Чајетина, бр. 2240-101-8/2014 од 03.10.2014. године, а у складу са 
Локалним акционим планом запошљавања Општине Чајетина за 2014. годину, бр. 
06-08/2014-01 од 26.02.2014. године

Општина Чајетина у сарадњи са Националном службом за запошља-
вање - Филијала Ужице

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 
ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која се воде 
на евиденцији  Националне службе за запошљавање - Филијала Ужице/Испостава 
Чајетина и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном 
износу од 160.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или другог облика 
предузетништва или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у 
њему радни однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у оба-
вези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених лица, 
оснивањем радње или привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико 
се више незапослених лица удружи, у складу са законом, свако лице појединач-
но подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 
160.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари неза-
послени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља и другим областима у 
складу са списком делатности објављеним на сајту НСЗ;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или 
решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања 
запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за 
самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне 
службе у току претходне 3 године, рачунајући од дана одобравања средстава.

У току трајања јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев 
за одобравање субвенције. Јавни позив за доделу субвенције за самозапошља-
вање представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени 
ако је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање - 
Испостава Чајетина;
- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке у 
организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне 
службе;
- обавештење подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћи-
ма које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду, на прописаном 
обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже 
истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлу-
чивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Национaлној служби за запо-
шљавање - Филијали Ужице, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу 
који се може добити у филијали Национaлне службе или преузети са сајта: www.
nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на основу бодовне 
листе, а након провере и бодовања поднетог захтева незапосленог.

Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуње-
ности услова јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуња-
вају услове предвиђене јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи кри-
теријуми: планирана врста делатности, категорија лица које се самозапошљава, 
потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни простор, 
опрема), тржиште (купци, конкуренти, добављачи) и финансијски показатељи.
* „Развијеност општине“ се утврђује на основу табеле са приказом развијености 
општина у Републици Србији, а која је у складу са посебним прописом Владе у 
тренутку објаве јавног позива.
** Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података 
из евиденције Националне службе или достављених доказа од стране незапосле-
ног. Приликом бодовања додељују се 3 бода за сваку категорију теже запошљивих 
незапослених, односно укупан број бодова за наведени критеријум не може бити 
већи од 30.

У зависности од процене значаја поднетог програма за локално триште рада, 
председник општине, односно локални савет за запошљавање могу доделити 
додатне (до 20) бодове по поднетом захтеву.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси председник 
Општине Чајетина, уз претходно прибављање мишљења Локалног савета за 
запошљавање Општине Чајетина. Приликом доношења одлуке узима се у обзир 
и датум подношења захтева, односно уколико постоји већи број захтева са истим 
бројем бодова, предност ће се дати захтевима који су раније поднети.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Чајетина, директор филијале Националне службе за запо-
шљавање и послодавац - извођач јавног рада, у року од 45 дана од дана доно-
шења Одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање закључују уго-
вор којим се уређују међусобна права и обавезе. Лице је у обавези да отпочне 
обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до 
датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регис-
трован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- средства обезбеђења потраживања;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса жиран-
та и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду пода-
така о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених средстава обез-
беђења уговорних обавеза, и то:
- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом и 
меничним овлашћењима или
- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко веће вредности од 
износа субвенције или
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа суб-
венције или
- гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције или
- уговорно јемство.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 годи-
на, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од 
висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност 
(предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће 
у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето 
право коришћења) у корист Националне службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања 
обављања делатности;
- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана отпочињања делатности до 
периода наведеног у уговору;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне обавезе;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је 
да врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне 
обавезе, увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање 
- Филијали Ужице и Испостави Чајетина, преко Позивног центра Националне 
службе, број телефона: 0800-300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs, као и на сајту 
Општине Чајетина: www.cajetina.org.rs.

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 06.11.2014. године.
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На основу члана 44 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014), члана 56 Статута општине Бач („Службени лист општине 
Бач“, бр. 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), а у вези са чл. 41 и 55 Зако-
на о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 
36/2009 и 88/2010) и Локалног акционог плана за запошљавање за 2014. годину

ОПШТИНА БАЧ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ

РАДНИХ МЕСТА У 2014. ГОДИНИ

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Акционим планом запошљавања општине Бач за 2014. годину предвиђена су 
средства за доделу субвенција за ново запошљавање незапослених лица са тери-
торије општине Бач. Субвенција за отварање нових радних места одобрава се 
послодавцима у једнократном износу од 125.000,00 динара, који запошљавају 
незапослена лица пријављена на евиденцију Националне службе за запошља-
вање - Филијала Нови Сад, Испостава Бач (у даљем тексту: Национална служба).

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право учешћа по јавном позиву имају:
 послодавци из приватног сектора који имају седиште на територији општине Бач;
- послодавац који није смањивао број запослених у последња три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају нормалне флуктуације 
запослених (отказ од стране запосленог, одлазак у пензију, смрт запосленог, 
губљење радне способности, мировање радног односа, породиљско одсуство, 
неплаћено одсуство);
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално оси-
гурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је 
поднет захтев;
- да успешно послује, односно да није привредни субјекат у тешкоћама, у смислу 
члана 2 став 1 тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. глас-
ник РС“, бр. 13/10);
- да је испунио ранију уговорну обавезу и измирио потраживања према Национал-
ној служби за запошљавање, осим за обавезе чија је реализација у току;
- не запошљава лице које је у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за 
доделу субвенција било у радном односу код тог послодавца.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу оства-
рити:
- подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља, так-
си превоза, мењачница, коцкања и клађења и др;
- привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2 став 1 тачка 5 Уредбе о пра-
вилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/10);
- корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према Нацио-
налној служби;
- подносиоци захтева који запошљавају незапослена лица која су у претходном 
периоду од 12 месеци од дана подношења захтева била у радном односу код под-
носиоца захтева.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ);
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима 
које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или изјава подно-
сиоца захтева да није користио државну помоћ;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац 
захтева није регистрован у АПР;
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за последња три 
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД, 
поднетим у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС) оверен од 
стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев;
- изводи из банке као доказ о плаћеним доприносима.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Савет за запошљавање проверава поднете захтеве, односно проверава испуње-
ност услова јавног позива и приложене документације, на основу унапред дефи-
нисаних критеријума из Локалног акционог плана. При оцени бизнис плана узи-
мају се у обзир следећи елементи за бодовање: делатност у коју се инвестира, 
општинска улагања, до сада коришћена средства НСЗ, структура лица која се 
запошљавају, дужина пословања подносиоца захтева, пораст броја запослених 
код подносиоца захтева у претходна 3 месеца, потребни ресурси (пословни прос-
тор, опрема и обртна средства), тржиште продаје, купци и конкуренти и финан-
сијски показатељи.

Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава 
више лица која припадају категорији теже запошљивих, и то:
- дугорочно незапослена лица
- незапослени без квалификација или ниско квалификовани
- вишак запослених

- особе са инвалидитетом
- Роми
- избегла и расељена лица
- повратници по Споразуму о реадмисији
- млади до 30 година
- старији од 50 година
- жене
- жртве породичног насиља и трговине људима
- корисници материјалног обезбеђења.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места доно-
си председник општине Бач, на предлог Савета за запошљавање општине Бач.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник општине Бач и подносилац захтева у року од 30 дана од дана доно-
шења одлуке о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних 
места  закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу 
кога се врши исплата субвенције.

Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се запошља-
вају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање);
- одговарајућа средства обезбеђена уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жираната за прикупљање и обраду 
података о личности (образац се може добити у Општинској управи Бач, Трг др 
Зорана Ђинђића 2, на сајту општине Бач: www.bac.rs).

Средства обезбеђења су следећа:
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА и ЗА ПРАВНА ЛИЦА - две истоветне бланко личне менице 
корисника средстава са меничним овлашћењима.

VI ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је да:
1) закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним 
радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног 
односа;
2) измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање у скла-
ду са законом и истеком календарске године достави доказ о годишњој уплати 
доприноса;
3) обавести Општину Бач о свакој промени која је од утицаја на реализацију уго-
вора.

Корисник средстава дужан је да обавља делатности на територији општине Бач. 
У случају да пре истека времена од 24 месеца лицу из уговора из објективних 
разлога престане радни однос, послодавац је дужан да у року од 15 дана од дана 
престанака радног односа закључи уговор о раду са другим незапосленим лицем. 
При избору другог незапосленог лица примењују се критеријуми из овог јавног 
позива, а уговорене обавезе послодавца се примењују на друго лице. Уколико 
корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан да врати 
износ субвенције.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Документацију и обрасце за учешће на овом јавном позиву можете преузети на 
сајту Општине Бач: www.bac.rs. Послодавац подноси захтев са потребном доку-
ментацијом у два примерка, у пријемној канцеларији Општине Бач, са назнаком: 
„Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за отварање нових радних места 
на територији општине Бач“.

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту Националне службе 
за запошљавање. Конкурс траје до утрошка средстава. Непотпуна и неблаговре-
мено предата документација неће се узимати у разматрање.

Подршка запошљавању
особа са инвалидитетом
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ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Расписује

КОНКУРС

За пријаву кандидата на бесплатну обуку за писање 
пројеката за апсорпцију средстава из фондова Европске 
уније и других међународних и националних фондова

Услови за пријављивање на обуку:
- обавезно познавање рада на рачунару;
- могућност рада на задацима код куће (поседовање рачунара и 
интернет конекције);
- могућност присуства на предавањима (просторије ГО Младено-
вац, до два пута недељно, 2 сата, у периоду између 12h и 16h);
- знање енглеског језика је пожељно, али није елиминациони фак-
тор.

Сви заинтересовани кандидати треба да пошаљу своју 
биографију (до 5Mb) на мејл адресу:
dmilojkic@mladenovac.rs, до 03.11.2014. 

Кандидати уз биографију у тексту мејла изјављују и да испуња-
вају услове прописане конкурсом. Након пријаве мејлом, сви кан-
дидати ће бити обавештени о термину и месту полагања теста, 
на основу ког ће у ужи круг бити изабрано минимум 15 кандидата 
који задовоље критеријуме. Тим ГО Младеновац ће у наредна два 
месеца радити до два пута недељно са изабраним кандидатима 
на конкретним пројектима. Најбољим пројектима ће се конкуриса-
ти за средства донатора, а аутори ће бити ангажовани у својству 
пројектних менаџера. Сарадња ГО Младеновац са најуспешнијим 
полазницима ће бити настављена и кроз друге пројекте.

Пословно удружење хотелско угоститељске привреде 
Србије - ХОРЕС

и 

MK MOUNTAIN RESORT

Уз подршку

Програма развоја приватног сектора у југозападној 
Србији

који реализује Регионална развојна агенција Златибор из Ужица, 
а финансира швајцарска влада преко Швајцарске агенције за 

развој и сарадњу 

Објављују

ПОЗИВ ЗА ОБУКУ У ОБЈЕКТИМА MK MOUNTAIN RESORT

за незапослена лица 
ради унапређења знања и вештина за обављање послова 

кувара, конобара, бармена, собарице, рецепционера

Обука коју су припремили врхунски угоститељи на основу потре-
ба и захтева послодаваца реализоваће се на Копаонику, почев од 
01.11.2014. године. Дизајнирана је тако да Вам омогући да уна-
предите знања и вештине радећи у стварним радним условима, са 
еминентним представницима угоститељске струке.

НАПОМЕНА: Извођач обуке задржава право да измени датум 
почетка и место одржавања обуке услед непредвиђених околно-
сти.

Верујемо да ће наша посвећеност Вама и Ваша преданост послу 
допринети да изградите своје професионалне квалификације, које 
ће Вам омогућити и олакшати запошљавање.
Позив је отворен за незапослене са територије општина Брус и 
Рашка и града Новог Пазара, који су жељни да се професионално 
развијају радећи у хотелско-угоститељској индустрији. Позивамо и 
послодавце који имају потребу за запошљавањем обученог кадра 
да пријаве за обуку незапослена лица како би се припремила за 
рад у угоститељским објектима.

ВАШИ И НАШИ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРАЦИ СУ:

1. Пријавите се за обуку најкасније до 24.10.2014. у 12.00h. Пријем 
пријава ће се вршити у просторијама Националне службе за запо-
шљавање - испоставе Рашка, Брус и Филијала Нови Пазар 
2. Oрганизоваћемо селекцију кандидата уз подршку тима Нацио-
налне службе за запошљавање и одабрати кандидате који ће има-
ти прилику да уче уз најбоље. Предност у селекцији ће имати лица 
старости 18-35 година.
3. Обавезаћемо се уговором да ћемо испунити сва Ваша очеки-
вања у погледу квалитета обуке, а од Вас добити мотивисаност, 
истрајност и упорност.

ПРИЈАВИТЕ СЕ, ОЧЕКУЈЕМО ВАС ДА ЗАЈЕДНО КРЕИРАМО 
ВАШУ БУДУЋНОСТ!

Обуке

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

www.nsz.gov.rs
ВАША ПРАВА АДРЕСА
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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

СЛОБОДНО РАДНО МЕСТО

431

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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Делимично поништење и исправка објављеног јавног
конкурса

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Државна ревизорска институција у јавном конкурсу за попуњавање 
извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији, 

објављеном у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање „Послови“, број 590 од 8.10.2014. године,

ПОНИШТАВА ОГЛАС

- за радно место под редним бројем 5: виши саветник у ревизији, звање 
виши саветник, Сектор за ревизију организација обавезног социјалног 

осигурања у делу: са местом рада у Београду - 1 извршилац;
- за радно место под редним бројем 17: млађи саветник у ревизији, у 
својству приправника у Сектору за ревизију организација обавезног 
социјалног осигурања у делу: са местом рада у Нишу - 1 извршилац;

ВРШИ ИСПРАВКУ

у тексту, тако да се  под редним бројем 19. иза речи: „Радно место 
млађи саветник у ревизији“ бришу речи: „звање млађи саветник у реви-

зији“.

У осталом делу оглас остаје непромењен.
   

   Администрација и управа

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

35260 Рековац, Светозара Марковића 2

Извршилац за послове Општинског већа
на одређено време на годину дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати тре-
ба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање другог 
степена, завршене мастер академске студије у научно-образовном пољу 
друштвено-хуманистичких наука, област правне науке или политичке 
науке или високо образовање које је изједначено са академским нази-
вом мастер правног или политиколошког смера, положен државни испит.

Извршилац за административно-техничке послове
на одређено време на годину дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове: средња школска спрема - IV 
степен стручности, економског смера.

Приправник - извршилац за послове урбанизма и 
грађевинарства

на одређено време на годину дана

УСЛОВИ: високо образовање другог степена, односно завршене мастер 
академске студије у научно-образовном пољу техничко - технолошке нау-
ке, област грађевинско инжењерство или архитектура или високо обра-
зовање које је изједначено са академским називом мастер грађевинског 
или архитектонског смера.

Извршилац за послове друштвених делатности
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, основне академске студије 
у научно-образовном пољу друштвено-хуманистичке науке, област еко-
номске или правне науке, дипломирани економиста или дипломирани 
правник.

ОСТАЛО: Рок за достављање пријава са потребном документацијом је 8 
дана од дана објављивања. 

Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Рековац, Светозара 
Марковића 2, 35260 Рековац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДУШАН МАТИЋ“

35230 Ћуприја, Милице Ценић 15

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме или први или 
други степен академских студија, да кандидат има положен стручни биб-
лиотекарски испит предвиђен за високу стручну спрему и основно струч-
но звање: библиотекар, најмање три године радног искуства у култури (у 
области претежне делатности установе), да поседује организационе спо-
собности, да се против кандидата не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужнос-
ти, да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити 
следећу конкурсну документацију: оверену копију дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту, ове-
рену копију радне књижице или уверење о радном искуству, биографију 
која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада 
библиотеке са кратким прегледом остварених резултата у раду и доказ о 
организационим способностима, предлог програма рада и развоја Биб-
лиотеке за период од четири године, уверење суда не старије од једног 
месеца да се против кандидата не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужнос-
ти, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, оверену копију личне карте. Горенаве-
дена конкурсна документација подноси се препорученом пошиљком или 
лично на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ РАЧА
34210 Рача, Карађорђева 48

тел. 034/751-175

Заменик начелника Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање из области прав-
них наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - VII степен, дипломирани правник; положен испит за рад 
у органима државне управе или положен правосудни испит; најмање 5 
година радног искуства у струци; да је кандидат држављанин Републике 
Србије; поседовање опште здравствене способности, да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора најмање од 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити следећа документа: уверење о 
држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми; доказ да има најмање 5 година радног искуства у струци; уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора најмање од 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу и уверење о општој здрав-
ственој способности и уверење о положеном испиту за рад у органима 
државне управе или уверење о положеном правосудном испиту. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Јавни оглас за заменика 
начелника Општинске управе Општине Рача“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана.

КРАЉЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ “СТУДЕНИЦА”

36342 Ушће, 23. новембра 12
тел. 036/5430-056

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручне спреме, да кандидат има три 
године радног искуства у култури; да поседује организаторске способ-
ности; да не постоје законске сметње за именовање директора. Конкур-
сна документација за избор кандидата за директора Дома културе “Сту-
деница” у Ушћу треба да садржи: предлог програма рада и развоја Дома 
културе “Студеница” у Ушћу за период од четири године; оверену копију 

Администрација и управа 
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дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију радне 
књижице или доказ о радном искуству; биографију која мора да садр-
жи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе 
са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење основног и 
вишег суда да се против кандидата не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична дела која се 
гоне по службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Пријаве на 
конкурс подносе се непосредно или поштом Управном одбору Дома кул-
туре “Студеница” у Ушћу, на адресу: Дом културе “Студеница”, 23. новем-
бра 12, 36342 Ушће, са назнаком: “Пријава на конкурс - не отварати”. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб

тел. 018/860-112

Начелник Општинске управе Општине Гаџин Хан
на период од 5 година

УСЛОВИ: посебни услови из члана 54 став 2 Закона о локалној самоупра-
ви: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер) у образовно-научном пољу правних наука, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године - дипло-
мирани правник, по раније важећим прописима; положен испит за рад у 
органима државне управе (обавезе полагања стручног испита ослобође-
на су лица са положеним правосудним испитом, као и лица са положеним 
стручним испитом за рад у другим органима, ако програм тог испита одго-
вара програму стручног испита запослених у органима државне управе, 
сходно члану 89 став 2 Закона о државној управи); најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; општи услови из члана 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да 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. Кандидат уз пријаву треба да достави: краћу биогра-
фију; доказ о стеченом високом образовању из области правних наука; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из 
казнене евиденције МУП-а да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 
6 месеци); уверење основног и вишег суда да против њега није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); уверење 
о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, уве-
рење о положеном правосудном испиту или уверење о положеном испиту 
за рад у другим органима, са доказом да програм тог испита одговара 
програму стручног испита запослених у органима државне управе; доказ 
о радном искуству у струци (потврда, решење или други акт на основу 
ког се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечено искуство у струци); уверење о општој здравственој способности. 
Сва документа, у оригиналу или у овереној копији, доставити на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на јавни оглас за избор кандидата 
за начелника (не отварати)“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Партизанска бб

тел. 037/841-246

Оглас објављен 10.09.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 17

тел. 018/4892-035

Директор ЈП Дирекција за изградњу Општине 
Мерошина

на период од 4 године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, најмање 2 године радног искуства на 
пословима са посебном одговорношћу; држављанство Републике Србије; 

поседовање организаторских способности; да лице није кажњавано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова пре-
тежне делатности предузећа. Стручна оспособљеност, знања и вештине 
оцењиваће се доказаним средствима која су подобна да се из њих добије 
сазнање које се очекује. Пријава и јавни конкурс садрже: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о обра-
зовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни кон-
курс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању 
и о посебним областима знања. Лице задужено за давање обавештења 
у вези са јавним конкурсом је Данијела Николић, руководилац Одељења 
за општу управу и непривредне делатности, број телефона: 018/4892-
035. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, потврду о радном искуству, 
уверење МУП-а да лице није осуђивано, уверење суда да није стављен 
захтев за спровођење истраге, да није подигнута оптужница или оптужни 
предлог. Сви докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији 
(оверава надлежни орган). Рок за пријаву је 15 дана. Пријаве са докази-
ма о испуњености свих услова из јавног конкурса доставити комисији за 
именовање на горенаведену адресу, са назнаком: „Јавни конкурс за избор 
кандидата за именовање директора ЈП „Дирекција за изградњу Општине 
Мерошина“. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве комисија 
ће одбацити са закључком против ког није допуштена посебна жалба.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 89

тел. 018/583-700

Оглас објављен 08.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

НОВИ С А Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

тел. 021/4874-842
е-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

Самостални стручни сарадник - санитарни инспектор

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, општа здравствена способ-
ност, да је лице пунолетно, да није осуђивано за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу, високо 
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године у области медицинских 
наука - доктор медицине, специјалиста хигијене или епидемиологије, 
дипломирани санитарни инжењер - специјалиста, архитектуре, грађевин-
ског инжењерства (одсек за планирање и грађење насеља или одсек за 
хидротехнику), технолошког инжењерства (прехрамбени одсек), природ-
но - математички факултет (дипломирани просторни планер), најмање 5 
година радног стажа у струци, положен државни стручни испит, основни 
ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од 
три месеца.

Одлука о избору: одлуку о избору између пријављених кандидата доно-
си покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно 
навести тачну адресу становања и контакт телефон; CV - радна биогра-
фија; уверење о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење МУП-а 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; доказ о високој стручној спреми према условима рад-
ног места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); доказ о основној 
оспособљености за рад на компјутеру (ЕCDL START); доказ о положеном 
државном стручном испиту; доказ о радном искуству у струци; фотоко-
пија радне књижице; фотокопија личне карте.

Администрација и управа 
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Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци. Рок 
за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања 
у публикацији „Послови“. Рок почиње да тече 16. октобра 2014. године, а 
истиче 23. октобра 2014. године.

Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за здрав-
ство, социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад.
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Млађен Симић, 
самостални стручни сарадник II за нормативно-правне послове, број 
телефона: 021/4874-748.

ПАНЧЕВО
ДОПУНА ОГЛАСА

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ОПОВО

26204 Опово, Бориса Кидрича 10

У огласу објављеном 08.10.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, техничком грешком изостављен је део назива радног места. 
Уз назив: послови у области приватног предузетништва, додаје 
се: до повратка привремено одсутног запосленог.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Административни радник
за рад у Комуналној полицији, на одређено време ради 

замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 
да поседује општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи. 
Пријаве на оглас за заснивање радног односа на одређено време са дока-
зима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из огла-
са, осим доказа о општој здравственој способности, подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе 
за запошљавање, односно у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова из огласа могу се предати лично у Градском услуж-
ном центру или поштом, на горенаведену адресу.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

36310 Сјеница
тел. 020/741-039

Заменик матичара у МК Дуга Пољана
на одређено време до једне године, због повећаног 

обима посла, при Одељењу за општу управу, друштвене 
делатности, скупштинске и заједничке послове у 

Општинској управи Општине Сјеница

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да је држављанин РС, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији Општинске управе Општине Сјеница: високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно 
висока стручна спрема у трајању од најмање 4 године - друштвеног сме-
ра, положен посебан стручни испит за матичара и положен стручни испит 
за рад у органима државне управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

31300 Пријепоље, Трг братства и јединства 1
тел. 033/714-073

Послови јавних набавки

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, дипломирани правник или 
дипломирани економиста, једна година радног искуства, положен струч-
ни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачуна-
ру. Уз пријаву на оглас кандидат је обавезан да поред доказа о испуње-
ности посебних услова приложи и доказе о испуњености општих услова: 
уверење да је држављанин Републике Србије, доказ да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државним органима, извод из матичне књиге рођених. Иза-
брани кандидат обавезан је да пре заснивања радног односа приложи и 
доказ да има општу здравствену способност.

СОМБОР
ОПШТИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР АПАТИН

25260 Апатин, Петефи Шандора 4, тел. 064/2160-469

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба 
да испуњава и посебне услове: висока стручна спрема - VII/1 степен, 
друштвеног смера; најмање 1 година радног искуства; да кандидат пред-
ложи програм рада и развоја установе. Уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити оригинална документа или оверене фотокопије. Некомплетне 
и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним 
фотокопијама неће се разматрати. Пријаву са прилогом документације 
доставити на горенаведену адресу Општинског културног центра, са 
назнаком: „За Управни одбор“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови из области финансија
на одређено време ради замене привремено одсутног 

запосленог, за рад у Градској управи за културу, спорт и 
омладину Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају 
и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године у образовно-научном 
пољу друштвено-хуманистичких наука, 1 година радног искуства, поло-
жен државни стручни испит. Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању 
општих и посебних услова у оригиналу или у овереној фотокопији: дипло-
ма о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу прописаном 
Законом о матичним књигама „Службени гласник РС“, бр. 20/09), уве-
рење полицијске управе 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, доказ 
о радном искуству, уверење о здравственој способности доставља иза-
брани кандидат, подносе се начелнику Градске управе за културу, спорт 
и омладину Града Сремска Митровица, у Сремској Митровици, Светог 
Димитрија 13, са назнаком: „За оглас - послови из области финансија“. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, лок. 143

Послови буџета
за рад у Градској управи за буџет и финансије Града 

Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају 
и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године у образовно-научном 
пољу друштвено-хуманистичких наука - економске науке; 1 година рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни испит. Пријаве на оглас 
са доказима о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или 
у овереној фотокопији: диплома о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (издат на обрасцу прописаном Законом о матичним књигама „Служ-
бени гласник РС“, бр. 20/09), уверење полицијске управе 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, доказ о радном искуству у струци, уверење 
о здравственој способности - доставља изабрани кандидат, подносе се 
начелнику Градске управе за буџет и финансије, са назнаком: „За оглас 
- послови буџета“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Информације на број телефона: 022/610-566, лок. 143.

Послови координатора за економски развој
на одређено време због повећаног обима посла, у 

трајању до 24 месеца, за рад у Градској управи за буџет и 
финансије Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају 
и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године у образовно-научном 
пољу друштвено-хуманистичких наука; природних или техничких наука, 
1 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова, у 
оригиналу или у овереној фотокопији: диплома о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (издат на обрасцу прописаном Законом о матичним књи-
гама „Службени гласник РС“, бр. 20/09), уверење полицијске управе 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, доказ о радном искуству у струци, 
уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат, под-
носе се начелнику Градске управе за буџет и финансије, са назнаком: „За 
оглас - послови координатора за економски развој“. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Информације на број телефона: 
022/610-566, лок. 143.

ШАБАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„КОЦЕЉЕВА“
15220 Коцељева, Милована Глишића 6

Водитељ случаја - социјални радник
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена, однос-
но основним студијама у трајању од најмање четири године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив у области социолошких наука, 
односно дипломирани социјални радник, радно искуство 1 година. Кан-
дидати уз молбу подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној висо-
кој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да се против кандидата не води кривични поступак, и 
то у року од 8 дана од дана објављивања. Молбе слати на горенаведену 
адресу.

УЖИЦЕ
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА,
РАЧУНОВОДСТВА И ПРИВРЕДЕ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52

тел. 031/590-162

Порески контролор

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економске или друштвене струке; 
познавање рада на рачунару; положен државни стручни испит; рад-
но искуство једна година. Кандидат треба да испуњава и услове пред-
виђене у члану 6 Закона о радним односима у државном органу: да је 
држављанин РС; да има општу здравствену способност; 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 са биографијом кандидати подносе следећа доку-
мента, у оригиналу или у овереној фотокопији: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење да нису осуђивани, диплому 
о стеченој стручној спреми, радну књижицу (оверену фотокопију), уве-
рење о положеном стручном испиту. Пријаве се подносе Градској управи 
- Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено, на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуна и неблаговремена 
докуменација неће се узети у разматрање.

ВРШАЦ
УКД ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

26340 Бела Црква, Пролетерска 4
тел. 013/851-173

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: VI или VII степен струч-
не спреме, факултет организационих наука, факултет за менаџмент; нај-
мање 3 године искуства у организационим и другим пословима у области 
културе; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван за кри-
вична дела из области привреде чије су последице у току. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

     Трговина и услуге

ПИНК ПАНТЕР - СОФРА
11080 Земун, Јована Миодраговића 1б

Угоститељски радник - роштиљ мајстор
5 извршилаца

УСЛОВИ: од II до IV степена стручне спреме, рад у сменама, обезбеђена 
исхрана, пробни рад месец дана, без обзира на радно искуство. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Заинтересовани кандидати ради 
заказивања разговора могу да се обрате на број телефона: 063/7776-707.

„VOGEL & NOOT АGROSRB“ AD
Нови Бечеј, Куманачки пут 5

Шеф рачуноводства

Опис послова: праћење и примена прописа у области финансијског и 
материјалног и робног књиговодства, контирање и књижење, изра-
да обрачуна резултата пословања, израда финансијских извештаја, 
сравњења у књиговодству и др.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, књиговођа; VI степен стручне спре-
ме, књиговођа; радно искуство 5 година на пословима књиговође. Посеб-
на знања и вештине: сертификат - лиценца за израду финансијских 
извештаја, мађарски језик - виши ниво, енглески језик - почетни ниво, 
немачки језик - почетни ниво, рад на рачунару - за рад на пословима 
књиговође, рад је на неодређено време, пробни рад 3 месеца. Слање 
пријава за запослење поштом или мејлом: mira.radivojevic@vogel-noot.
net. За додатне информације звати на број телефона: 062/554-720. Рок 
за пријављивање је 15 дана.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ДИВАЦ М“
11000 Београд, Црвено барјакче 21

тел. 064/0064-112

Женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, обавезно радно искуство на 
наведеним пословима минимум 5 година; рад у другој смени, од 14,00 до 
21,00 час; радни дани од уторка до недеље, понедељак се не ради. Кан-
дидат мора да буде оспособљен да самостално обавља посао. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. За детаљније информације заинтересо-
вани кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона, особи за 
контакт: Марији Станојчић.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „ЛАГАНО“
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10а, лок. 1

тел. 064/977-77-26

Пица мајстор
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: II степен стручне спреме у наведеном занимању, радно иску-
ство 6 месеци.

„КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА“ ДОО
11010 Београд

e-mail: radovan.djurdjevic@knjaznatura.cо.rs

Комерцијалиста на терену
на одређено време 3 месеца, за рад у Суботици

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VII степен, без обзира на врсту стручне спреме, возачка 
дозвола „Б“ категорије, пробни рад 1 месец. Заинтересовани кандида-
ти биографије могу да шаљу на горенаведени мејл. Оглас је отворен до 
22.10.2014. године.

„SUPERIOR Cо“ DОО
РЕСТОРАН „РАДНИЧКИ“

11070 Нови Београд, Тошин бунар 190
тел. 011/267-61-75, 064/136-30-38

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно иску-
ство 4 године, пробни рад 1 месец.

„КТО НС 2012“ ДОО
21000 Нови Сад, Тодора Тозе Јовановића 5

тел. 060/8001-211
е-mail: dejan.knezevic@diskontljubago.cо.rs

Књиговођа

УСЛОВИ: IV, VI степен стручне спреме у занимању: књиговођа, књиго-
вођа - билансиста, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, 
Еxplorer, Оutlook), сертификат MОS - Мicrosoft Оffice Specialist, енглески 
језик - средњи ниво. Слање пријаве за запослење на горенаведену мејл 
адресу.

DОО „BIG - TRADE“
21000 Нови Сад, Аркадија Варађанина 5

тел. 021/6413-619
е-mail: bigtrade@neobee.net

Помоћни радник у кланици
на одређено време 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: лица без занимања и стручне спреме (НК), пробни рад 6 месе-
ци. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на горена-
ведени број телефона. Лице за контакт: Горан Слепчев.

„RADIS - NASS“ DОО
21000 Нови Сад, Лазе Костића 6

е-mail: radojica.savic@radis.rs

Организатор комерцијално-технолошких послова
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста или 
дипломирани инжењер прехрамбене технологије - сви смерови, возач-
ка дозвола „Б“ категорије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, 
Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - средњи ниво. Пријаве за запос-
лење слати на горенаведену мејл адресу.

„BENEXTRA“ DОО
24000 Суботица, Сабо Миклоша 3

тел. 063/507-150, 024/528-272
e-mail: info@benextra.cо.rs

Возач моторног теретног возила у земљи и 
иностранству

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возач, возачка дозвола „Ц“ кате-
горије, рад на терену у земљама Европске уније, пробни рад 3 месеца, 
радно искуство 12 месеци, искуство у међународном транспорту. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона 
или да шаљу биографије на e-mail: info@benextra.cо.rs. Рок за пријаву је 
25.10.2014. године.

„ТЕХНО АС 2013“ ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 2

Радник на линији техничког прегледа
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, ауто-механичар или сервисни 
ауто-механичар, возачка дозвола „Б“ категорије, пожељно знање мађар-
ског језика на средњем нивоу, радно искуство 12 месеци. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве лично на адресу: Јована Микића 2, радним 
данима, од 08,00 до 09,00 сати или слати биографије на e-mail: sega.polis.
subotica@gmail.com. Оглас је отворен до 22.10.2014. године.

WELDGAS DOO EXPORT-IMPORT
23000 Зрењанин, Вардарска 6а

Професионални продавац опреме и материјала за 
заваривање

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машинство, рачунарска писменост 
на високом нивоу, обавезно познавање рада у Wоrd-u и Еxcel-u, као и 
проактивно коришћење интернета, енглески језик - виши ниво, пожељ-
но је да кандидат има положен стручни испит из области заваривања, 
пожељно радно искуство у продаји предметне робе. Биографију послати 
нa e-mail: оffice@weldgas.cо.rs.

TIME PARTNER
11000 Београд, Растка Петровића 43/5

тел. 011/2280-970

Послови одржавања хигијене
на одређено време

35 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању. Заин-
тересовани кандидати треба да проследе радне биографије на е-mail: 
оffice@timepartner.rs или да се јаве контакт особи: Маријани Јовановић, 
на бројеве телефона: 011/2280-970 и 060/3834-127. Рок за пријављивање 
је до 24.10.2014. године.

 Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи
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„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66

тел. 036/399-099
е-mail: оffice@amiga.rs

Заваривач
2 извршиоца

УСЛОВИ: школа са дипломом заваривача или лица која су стручно осп-
собљена за завариваче. Предност имају кандидати који поседују важеће 
атесте, радно искуство минимум две године.

Бравар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство минимум две године.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на горенаведену адресу или на е-mail: 
оffice@amiga.rs. Све информације могу се добити на број телефона: 
036/399-099. Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“ и на огласној табли Националне службе за запо-
шљавање.

„RADIS - NASS“ DОО
21000 Нови Сад, Лазе Костића 6

е-mail: radojica.savic@radis.rs

Дипломирани инжењер прехрамбене технологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер прехрам-
бене технологије, само кондиторски смер, технолог за примену и развој 
препарата на тржишту рада, возачка дозвола „Б“ категорије, основна 
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески 
језик - средњи ниво. Пријаве за запослење слати на горенаведену мејл 
адресу.

„КОНАР“ ДОО
26000 Панчево, Шабачка 8

тел. 063/528-610

Металостругар

УСЛОВИ: да кандидати имају завршену средњу машинску школу у зани-
мањима металостругарског усмерења. Заинтересовани кандидати тре-
ба да се јаве на број телефона: 063/528-610, у року од 8 дана од дана 
објављивања.

„NORTH ENGINEERING“ DОО
24000 Суботица, Парк Рајхл Ференца 7

e-mail: m.mitov@north-еng.com

Пројектант
на одређено време до повратка одсутног радника

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер архитекту-
ре, познавање рада на рачунару, AutoCAD, Windows, возачка дозвола „Б“ 
категорије, енглески језик на средњем нивоу, пожељан стручни испит, 
али није обавезан. Заинтересовани кандидати могу биографије слати на 
e-mail: m.mitov@north-еng.com или донети лично на адресу: Парк Рајхл 
Ференца 7. Оглас је отворен до 01.11.2014. године.

„DRA GROUP“ DОО
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 11/1

тел. 024/533-636
e-mail: magacin@dragroupw.com

Координатор за опасни отпад
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, без обзира на врсту стручне спреме, 
рад на рачунару, енглески језик на вишем нивоу, рад на одређено време 

3 месеца. Заинтересовани кандидати могу се јавити на број телефона: 
024/533-636 или биографије слати на e-mail: magacin@dragroupw.com. 
Оглас је отворен до 24.10.2014. године.

„HYDROSOL GROUP“ DОО
11080 Земун, Јована Миодраговића 28ц

тел. 063/444-365
e-mail: оffice@hsg.rs

Техничка и административна подршка
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, грађевинске или машинске струке, 
знање енглеског и немачког језика - виши ниво, возачка дозвола „Б“ кате-
горије, познавање АutoCAD програма, без обзира на радно искуство. Рок 
за пријављивање је 22.10.2014. године, на горенаведени мејл.

„МОДУЛОР“ ДОО БЕОГРАД
11283 Земун, Николаја Салтикова 61

тел. 063/666-832

Зидар
на одређено време до 6 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; пуно радно време; терен-
ски рад - територија целе Србије; рад у сменама; обезбеђен превоз, 
исхрана и смештај; радно искуство 3 месеца.

Тесар
на одређено време од 6 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; радно искуство 3 месеца; 
теренски рад у сменама; обезбеђен превоз, смештај и исхрана; рад на 
територији целе Србије.

Помоћни радник
на одређено време од 6 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; теренски рад на терито-
рији целе Србије; обезбеђен смештај, превоз и исхрана.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 25.10.2014. године, на горенаведени 
број телефона.

     Mедицина

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300

Медицинска сестра (техничар)
на одређено време до повратка раднице (медицинске 

сестре) са породиљског одсуства, за рад у Служби опште 
медицине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа 
- општи смер, положен стручни испит. Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи - општи смер, ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, извод из мати-
чне књиге рођених/венчаних за особе које су промениле презиме, извод 
из евиденције Националне службе за запошљавање и лекарско уверење.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/672-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка медицинске сестре која се 

налази на боловању

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона 
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и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне 
спреме, лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Уколико кандидат поседује радно искуство, потребно је достави-
ти радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 

Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници болнице 
или поштом на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез 
Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног 
места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине
за рад у Служби хитне медицинске помоћи, на одређено 

време ради замене одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завр-
шен медицински факултет (звање: доктор медицине - VII/1 степен стру-
чне спреме), положен стручни испит и лиценцу за рад. Заинтересовани 
кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фото-
копију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе, 
кратку биографију, фотокопију личне карте.

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са 

кућним лечењем, на одређено време ради замене одсутног 
радника

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завр-
шен медицински факултет (звање: доктор медицине - VII/1 степен стру-
чне спреме), положен стручни испит и лиценцу за рад. Заинтересовани 
кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фото-
копију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе, 
кратку биографију, фотокопију личне карте.

Санитарни техничар
за рад у Служби лабораторијске дијагностике, на одређено 

време ради замене одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завр-
шена средња медицинска школа - IV степен (звање: санитарни техничар 
са IV степеном стручне спреме), положен стручни испит и лиценцу за рад. 
Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: фотокопију 
дипломе о завршеној школској спреми, фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлеж-
не коморе, кратку биографију, фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или 
непосредно у канцеларији писарнице правне службе. Пријаве поднете 
мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у раз-
матрање.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-011, 3557-255
е-mail: zavod@biocidi.оrg.rs

Медицински техничар

Опис послова: послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у 
здравственим и другим установама, у програмима јавног здравља, живот-
ној средини, учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програм-
ским активностима, ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди 
и ванпривреди, ДДД послови у карантинским условима по епидемиолош-
ким индикацијама, обнављање знања и вештина за ДДД послове, посло-
ви на одржавању опреме, послови одржавања круга и објеката Завода у 
ванредним околностима (отклањање последица елементарних непогода 
и у другим ванредним ситуацијама).

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, медицински техничар или сани-
тарно-еколошки техничар - IV степен стручне спреме. Радни однос се 
заснива на неодређено време, са пуним радним временом. Уз пријаву се 
подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовере-
ним фотокопијама (фотокопија дипломе). Пријаве са траженим прило-
зима достављају се на горенаведену адресу, поштом или на писарницу 
Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Канди-
дати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања из области 
ДДД послова. Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о 
здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Референт за рачуноводствено-књиговодствене 
послове

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

УСЛОВИ: завршена економска школа - IV степен стручне спреме. Уз 
пријаву се подноси: биографија и докази о испуњености услова конкур-
са у неовереној фотокопији (фотокопија дипломе). Пријаве са траженим 
прилозима достављају се на горенаведену адресу, поштом или на писар-
ницу Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања из 
области послова који су наведени у опису послова. Кандидат који буде 
изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима.

Радник на одржавању чистоће

Опис послова: послови прања лабораторијског посуђа и прибора за рад, 
одржавање хигијене у санитарним чворовима, одржавање чистоће у 
објектима и у кругу Завода, прање и пеглање радне одеће за запослене.

УСЛОВИ: завршена основна школа - II степен стручне спреме. Радни 
однос се заснива на неодређено време. Уз пријаву се подноси: биогра-
фија и докази о испуњености услова конкурса у неовереној фотокопији 
(фотокопија дипломе). Пријаве са траженим прилозима достављају се 
на горенаведену адресу, поштом или на писарницу Завода. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидат који буде изабран 
дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведе-
ним пословима.

Лекар специјалиста епидемиолог

Опис послова: израда програма из области контроле сузбијања вектора 
преносилаца заразних болести, припрема програма и пројекте у доме-
ну превентивне заштите од заразних болести, обезбеђује услове и добру 
радну атмосферу за спровођење функције за коју је задужен, учествује у 
пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, специјализација из епидеми-
ологије. Радни однос на неодређено време. Уз пријаву се подноси: био-
графија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотоко-
пијама (фотокопија дипломе и лиценце). Пријаве са траженим прилозима 
достављају се на горенаведену адресу, поштом или у писарницу Завода. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидат који 
буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116, 801-389
е-mail: zckld@kladovonet.com

Доктор медицине
за рад у ОЈ Болница здравствене установе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лекар опште медицине, поло-
жен стручни испит за доктора медицине и радно искуство од 12 месеци. 
Кандидат уз пријаву подноси: диплому, уверење о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене 
презимена), потпуну личну и радну биографију са адресом и конкакт теле-
фоном, доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уве-
рење суда), уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење из полицијске 
управе или полицијске станице) и доказ о радном искуству (фотокопија 
радне књижице). Приликом заснивања радног односа, изабрани канди-
дат доставља лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
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послове за које се заснива радни однос. Одлука о избору кандидата биће 
донета у року од 10 дана од дана истека рока за подношење пријаве и 
иста ће бити објављена на веб страници здравствене установе. Пријаве 
се подносе лично или поштом, на адресу Центра, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове лекара опште медицине“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Оглас објављен 08.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
мења се тако што уместо: фактуриста, на одређено време до 
повратка запосленог са неплаћеног одсуства, треба да стоји: 
ликвидатор/књиговођа добављача, на одређено време до 
повратка уговореног запосленог са боловања - 1 извршилац. У 
осталом делу текст огласа је непромењен.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Виши радиолошки техничар
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: виша школска спрема, медицинска школа, смер радиолошки; 
положен стручни испит; дозвола за рад - лиценца издата од надлежног 
органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу). Кандидат је дужан да уз пријаву на 
оглас приложи у фотокопији: доказ о завршеној потребној школи, поло-
женом стручном испиту и дозволи за рад, кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном. Пријаве се подносе на наведену адресу болнице. 
Пријаве поднете мимо рока и без потпуне документације неће се узимати 
у разматрање.

„ДИА ЛАБ“ ПОЛИКЛИНИКА
11000 Београд, Радослава Грујића 1

тел. 011/3448-723

Лабораторијски техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виши медицинско-лаборато-
ријски техничар или медицинско-лабораторијски техничар; возачка доз-
вола „Б“ категорије; основна информатичка обука; енглески језик - почет-
ни ниво; положен стручни испит. Јављање кандидата на број телефона: 
011/3448-723, достављање радних биографија на увид, е-mail: dialab.
оffice@gmail.com.

„ZEPTER INTERNACIONAL“ DОО
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117

тел. 063/1087-505
е-mail: nenad.nikodijevic@zepter.rs

Пружање медицинских услуга
за рад у Новом Саду

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: лекар опште медици-
не, пробни рад 1 месец. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање 
кандидата на број телефона: 063/1087-505. Лице за контакт: Ненад Нико-
дијевић.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

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

Медицинска сестра - техничар (општи смер)
на одређено време ради замене радника на боловању

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме, 
општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад у струци. Као доказе 

о испуњености ових услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - IV сте-
пен стручне спреме, медицинска сестра - техничар - општи смер; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад у струци. Изабрани кандидат је обавезан да пре потпи-
сивања уговора о раду достави позитивну туберкулинску - манту пробу. 
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се 
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку 
овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве 
на оглас достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас“ или лично у просторијама болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине
на одређено време до повратка одсутног запосленог

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 
степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити нео-
верене фотокопије које се не враћају кандидатима.

Виша медицинска сестра
на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - општи смер, положен 
стручни испит, VI степен стручне спреме. Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство. 
Доставити неоверене фотокопије које се не враћају кандидатима.

Виши физиотерапеут
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - физиотерапеутски смер, 
положен стручни испит, VI степен стручне спреме. Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство. 
Доставити неоверене фотокопије које се не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, 
поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин 
Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити 
за које радно место се конкурише. О резултатима огласа кандидати ће 
бити писмено обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА „БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“
21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 6

тел. 021/780-094

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће 
посебне услове: да има високу школску спрему здравствене струке, завр-
шен медицински, фармацеутски или стоматолошки факултет и поло-
жен стручни испит или високошколску спрему друге струке: правни или 
економски факултет са завршеном едукацијом из области здравстве-
ног менаџмента; најмање 5 година радног стажа у области здравстве-
не заштите, да не постоје законске сметње за његово именовање; да 
поседује организаторске способности и да познаје проблематику здрав-
ства. Уз пријаву са биографским подацима, кандидат треба да приложи: 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, потврду да није 
осуђиван, односно да се не води кривични поступак против истог, доказе 
о својим стручним и организаторским способностима, да понуди програм 
рада и развоја Дома здравља за мандатни период од 4 године. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 021/781-771 - код секретара Дома здравља.

Mедицина

www.nsz.gov.rs
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“

Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Административни радник (референт за рад и радне 
односе)

на одређено време, најдуже до 24 месеца

УСЛОВИ: завршена средња школа (IV степен) било ког смера, без обзира 
на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком 
биографијом и фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (IV сте-
пен) било ког смера. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекар-
ско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горена-
ведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

        Пољопривреда   

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
„КЊАЗ МИЛОШ“

31210 Пожега, Немањина 10
тел. 031/812-354

Ловочувар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба 
да достави: доказ о завршеној школи са средњом стручном спремом и 
којој је у току школовања изучавао предмет Ловство; да поседује лицен-
цу за обављање ловочуварских послова или да има услов да је добије; 
одобрење полицијске станице за коришћење ловачког оружја; положен 
возачки испит „Б“ категорије. Потребну документацију доставити лично 
или поштом, на горенаведену адресу. Рок за доставу документације је 
31.10.2014. године.

ЈОВАНОВИЋ И СИНОВИ - MASTERFOOD DОО
24300 Бачка Топола, Максима Горког 7

Технолог у фабрици сточне хране
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни смер, сточарство, 
ветеринарски или технолошки факултет - прехрамбени смер, пожељ-
но знање енглеског и мађарског језика, рад на рачунару (Office пакет), 
возачка дозвола „Б“ категорије, минимум 2 године радног искуства на 
наведеним пословима. Радно место је у Новом Жеднику. Заинтересовани 
кандидати биографије могу слати на e-mail: brano.jovanovic8@gmail.com, 
са назнаком радног места на које конкуришу. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.

Технолог у фабрици сточне хране - приправник
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни смер, сточарство, 
ветеринарски или технолошки факултет - прехрамбени смер, пожељ-
но знање енглеског и мађарског језика, рад на рачунару (Office пакет), 
возачка дозвола „Б“ категорије. Радно место је у Новом Жеднику. 

Заинтересовани кандидати биографије могу слати на e-mail: brano.
jovanovic8@gmail.com, са назнаком радног места на које конкуришу. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „ПЕЦКА“
14207 Пецка, Војводе Путника 1

тел. 014/455-104, 455-122

Директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, пољопривредног или економ-
ског смера, са најмање три године радног искуства на пословима руко-
вођења у привреди и задругарству. Пријаве са доказима доставити на 
горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

                                Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОШ „МЛАДОСТ“

11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - висока стручна спреме сход-
но чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, чл. 4 Закона 
о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпи-
тања и одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника за рад у основној школи, држављанство Републике 
Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, познавање језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Пријаве са овереним фотокопијама тражене документа-
ције доставити на наведену адресу.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/2659-290

Наставник математике
на одређено време до престанка мандата директора школе

Андрагошки асистент за запошљавање
на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити лица која поред општих услова 
предвиђених законом испуњавају и посебне услове у погледу стручне 

Mедицина / 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 
условима прописаним законом и ако:

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

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

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

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

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој уста-
нови на захтев директора.
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спреме: VII/1 степен стручне спреме, за наставника математике и нај-
мање средње образовање, као и савладан програм обуке за андрагошког 
асистента, према Правилнику за наставника и адрагошког асистента у 
основној школи; да су држављани Републике Србије; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; против 
којих се не води кривични поступак; да нису осуђивана за кривична дела 
која онемогућавају рад у просвети. Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Уз пријаву доставити: фотокопију уверења о држављанству, 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак и биографију. Доказ о психофизичкој способности за рад 
са полазницима школе кандидат ће доставити након коначности одлуке о 
избору, а проверу психофизиких способности извршиће надлежна служ-
ба за запошљавање. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
наведену адресу школе. Напомена: Извођење наставе се врши на пун-
ктовима - локацијама школе у Сремчици, Барајеву, Лазаревцу, Лединама, 
Смедереву, итд.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ“

11233 Мала Иванча, Трг братства и јединства 8
тел. 011/8253-202

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, 
педагога и психолога, у складу са чл. 8 став 2 и чл. 59 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), стечено на студијама другог степена (мастер академске, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; дозвола за рад (лиценца 
наставника, педагога или психолога, односно положен стручни испит); 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство РС; обука и положен испит за директора; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца за 
рад), потврду о радном стажу у образовању, уверење о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом, биографију са кратким прегледом кретања у 
служби, сажет предлог програма рада за предстојећи мандатни период, 
потврду издату од стране одговарајуће високошколске установе о знању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад - уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику. Уверење о неосуђива-
ности прибавља школа. Изабрани кандидат има обавезу да у законском 
року положи испит за директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс подносе се непосредно 
у школи или на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Одлука о избору биће донета у року од 60 дана од 
дана објављивања. Ближа обавештења могу се добити на бројеве теле-
фона: 011/8253-202 и 061/6253-878, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД“

11210 Београд, Панчевачки пут 39

Наставник математике и рачунарства и информатике
на одређено време ради замене запослене, са 26% радног 

времена

Нутрициониста у Дому ученика
на одређено време ради замене запослене

Наставник стручних предмета пољопривредне струке 
(пољопривредне машине, пољопривредна техника, 

менаџмент и експлоатација пољопривредних 
машина)

на одређено време ради замене запослене

Наставник стручних предмета пољопривредне 
струке (паркарство, биодекорација, декоративна 

дендрологија, цвећарство)
на одређено време ради замене вршиоца дужности 

директора

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова, за рад у школи може бити примљено 
лице које испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/14). Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотоко-
пију уверења о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених и доказ да кандидат зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Подносе се оверене фотокопије и исте се не враћају 
кандидатима. Потребна документа доставити на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање ванредног или редовног 
професора за ужу научну област Неурологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат медицинских наука, да 
кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 7 и ст. 9 Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и Ста-
тутом Факултета за избор у звање ванредног или редовног професора. 
Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, 
библиографија (са копијама радова), оверене копије диплома, извод из 
матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да 
кандидат није под истрагом.

Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Развојна и педагошка психологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из одговарајуће 
области, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 5 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и 
Статутом Факултета за избор у звање доцента. Документа која је потреб-
но доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија, овере-
не копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и 
потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.

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

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат дефектолошких наука, да 
кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 7 и ст. 9 Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и Ста-
тутом Факултета за избор у звање ванредног или редовног професора.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, био-
графија, библиографија (са копијама радова), оверене копије диплома, 
извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом.

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Соматопедија

на одређено време од три године, са непуним радним 
временом до 1/3 радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет, 
просечне оцене на студијама првог степена најмање 08,00, као и да 
кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14) и услове 
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предвиђене Статутом Факултета. Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, биографија, библиографија (са копијом радова), ове-
рене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и 
потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са свим 
прилозима подносе се Факултету за специјалну едукацију и рехабили-
тацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11000 Београд, Данила Илића 1

тел. 011/2764-558

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 став 
2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да кандидат има 
одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање 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 школе, педа-
гога или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење прибавља школа); да има држављан-
ство Републике Србије; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, 
психолога или педагога, односно положен стручни испит; завршену обуку 
и положен испит за директора (изабрани кандидат биће у обавези да 
у законском року положи испит за директора школе); најмање 5 годи-
на рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег (високог) образовања; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети доказе о испуњености 
услова за директора: биографске податке, односно радну биографију, 
оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно 
стручног сарадника (дозволу за рад), потврду о раду у установи на посло-
вима образовања и васпитања, доказ о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима - доказ о испуњености овог 
услова подноси се пре закључења уговора о раду, уверење да се против 
кандидата не води судски поступак, остала документа која могу послу-
жити приликом доношења одлуке о избору. Школа прибавља уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доста-
вити у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број теле-
фона: 011/2764-558.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Помоћни кувар - перач великог посуђа
са пробним радом до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа или II степен 
стручне спреме, ПК радник, угоститељске струке, без обзира на радно 
искуство; могућа провера психофизичких и радних способности; уверење 
о здравственој способности; да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 
(фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван - установа прибавља 
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу установе, поштом или лично, у времену 
од 09,00 до 15,00 часова.

Васпитач
5 извршилаца

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

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фото-
копија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, уверење да је положио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе, уверење да кандидат 
није осуђиван - установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу 
установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Васпитач на реализацији припремно-предшколског 
програма

у трајању од 40 часова недељно, на одређено време до 12 
месеци, а најдуже до 31.08.2015. године

2 извршиоца

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

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фото-
копија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, уверење да је положио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе, уверење да кандидат 
није осуђиван - установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 

 Наука и образовање

Сајмови запошљавања



Бесплатна публикација о запошљавању 29  15.10.2014.  |  Број 591 |   

подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу 
установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпи-
тачки смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; уверење о здравстве-
ној способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 
(фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван - установа прибавља 
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу установе.

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године у складу са зако-
ном; поседовање лиценце; образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; филозофски 
факултет - група за педагогију; пожељно радно искуство у предшкол-
ској установи; посебна здравствена и психофизичка способност за рад 
са децом предшколског узраста; уверење о здравственој способности; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фото-
копија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику - уверење да је положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе; уверење да кандидат 
није осуђиван - установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу 
установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Столар
са пробним радом од 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник столарске струке или IV 
степен стручне спреме, 1 година радног искуства, искуство на изради 
намештаја; пробни рад до 6 месеци; могућа провера психофизичких и 
радних способности; уверење о здравственој способности; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 
(фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван - установа прибавља 
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу установе, поштом или лично, од 09,00 
до 15,00 часова.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или 
студијама другог степена или студијама у трајању од три године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или више обра-
зовање васпитача; кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-

нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, без обзира на радно искуство; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фото-
копија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, уверење да је положио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе; уверење да кандидат 
није осуђиван - установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу 
установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

ОШ „ЈАЈИНЦИ“
11222 Београд - Јајинци, Илије Петровића 12

тел/факс: 011/3940-310, 3941-826

Наставник српског језика
на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутне 

запослене (породиљско одсуство)

УСЛОВИ: општи и посебни услови за заснивање радног односа у школи 
прописани су чл. 8 и120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 30 Правилника о 
организацији рада и систематизацији радних места ОШ „Јајинци“. Канди-
дат уз пријаву са биографским подацима, односно радном биографијом, 
треба да достави: диплому о одговарајућем стеченом високом образо-
вању за извођење наставе српског језика, сходно члану 3 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13); уверење о држављанству РС - не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење да против лица није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда - не 
старије од 6 месеци; фотокопију радне књижице; доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно - васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику).

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

запослене (породиљско одсуство)

УСЛОВИ: општи и посебни услови за заснивање радног односа у школи 
прописани су чл. 8 и120 Закона о основама система и образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 30 Правилника о 
организацији рада и систематизацији радних места ОШ „Јајинци“. Канди-
дат уз пријаву са биографским подацима, односно радном биографијом, 
треба да достави: диплому о одговарајућем стеченом високом образо-
вању за извођење наставе енглеског језика, сходно члану 3 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13); уверење о држављанству РС - не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење да против лица није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда - не 
старије од 6 месеци; фотокопију радне књижице; доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно - васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику).

Библиотекар
на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутне 

запослене (неплаћено одсуство)

УСЛОВИ: општи и посебни услови за заснивање радног односа у школи 
прописани су чл. 8 и 120 Закона о основама система и образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 30 Правилника о 
организацији рада и систематизацији радних места ОШ „Јајинци“. Канди-
дат уз пријаву са биографским подацима, односно радном биографијом, 
треба да достави: диплому о одговарајућем стеченом високом образо-
вању за радно место библиотекара школе, сходно члану 6 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
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бр. 72/09, 52/11 и 55/13); уверење о држављанству РС - не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење да против лица није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда - не 
старије од 6 месеци; фотокопију радне књижице; доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно - васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику).

ОСТАЛО: Психофизичка способност за рад са децом и ученицима биће 
проверена само за кандидате који буду испуњавали услове конкурса и 
који буду у ужем избору на основу одлуке директора школе. Уверење 
да кандидати нису осуђивани за дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља шко-
ла. Лекарско уверење, односно доказ о општој здравственој способности 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Докази о 
испуњености услова подносе се у оригиналу или као оверене фотокопије. 
Пријаве доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Доцент за ужу научну област Српски језик, предмет: 
Савремени српски језик

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Скандинавистика, 
предмет: Скандинавистичка лингвистика

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Скандинавистика, 
предмет: Нордијска филологија

на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област Русистика, предмет: 
Руска књижевност

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Српска књижевност, 
предмет: Преглед јужнословенских књижевности/

јужнословенска компаратистика
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 сми-
сао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени 
су чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 113 Статута Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област Неохеленистика, 
предмет: Савремени грчки језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област Италијанистика, 
предмет: Италијански језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област Бохемистика, 
предмет: Чешки језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему одгова-
рајући факултет; општи успех на оснвним студијама најмање осам; сми-
сао за наставни рад; објављени стручни, односно научни радови и радно 
искуство у настави. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о висо-
ком образовању и чланом 114 Статута Филолошког факулета Универзи-
тета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотоко-
пију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на наве-
дену адресу факултета, у року од 15 дана од дана објављивања.

СРЕДЊА ПРАВНО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29

тел. 011/213-23-72, 313-12-46

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене чл. 8 ст. 2 и чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одго-
варајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, да испуњава услове за наставника школе, за педагога или пси-
холога школе, 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 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да има доз-
волу за рад - положен стручни испит или испит за лиценцу у складу са 
законом, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана 
ступања на дужност. Уз пријаву приложити: оверену копију дипломе о 
стеченом образовању, оверену копију дозволе за рад (лиценце), односно 
уверења о положеном стручном испиту, доказ о радном стажу (потврду 
о најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), лекарско уверење као доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби, предлог програма рада директора школе. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на наведену адресу, за 
Пословну канцеларију, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 
дана од дана објављивања.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Конкурс објављен 01.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
мења се у делу услова, тако што уместо: високо образовање, 
факултет политичких наука, правни факултет или филозофски 
факултет, треба да стоји: високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких наука. У осталом делу текст конкурса је 
непромењен.

АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
11000 Београд, Травничка 2

тел. 011/2620-186

Наставник за ужу научну област - Правне науке

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, правни факултет и доктор из 
области за коју се бира. Остали услови за избор наставника прописани су 
Законом о високом образовању и Статутом Академије. Пријаве са биогра-
фијом и доказима о испуњености услова конкурса (оверене копије дипло-
ма, списак научних и стручних радова) достављају се на наведену адресу 
Академије, у року од 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЕКСТРА МЕДА“

11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29
тел. 011/213-23-72, 313-12-46

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може да буде изабрано лице које има 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена за васпи-
тача или стручног сарадника (мастер студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у трајању од најмање 4 
године, дозволу за рад, лиценцу за васпитача или стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада 
у установи након стеченог одговарајућег образовања. За директора уста-
нове може да буде изабрано лице које има стечено одговарајуће висо-
ко образовање првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), образовање стечено на студијама у трајању од 3 године или 
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више образовање за васпитаче, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања. За директора установе може бити изабрано лице које 
испуњава и друге услове одређене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Изабрани 
кандидат дужан је да у року и под условима прописаним Законом о осно-
вама система образовања и васпитања или другим актом које пропише 
Министарство просвете положи испит за директора образовне установе. 
Наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Уз пријаву се подноси: оверена фотокопија дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, оверена фотокопија лиценце за 
васпитача или стручног сарадника (педагога, психолога, логопеда, педа-
гога физичке културе), потврда о радном искуству у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања, уверење о држављанству 
Републике Србије (на старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, уверење надлежног суда да се не води истрага, нити да је подигнута 
оптужница, нити да је кандидат осуђен за дела у складу са прописима, 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом (доставља изабрани кандидат, а пре закључења уговора 
о раду). Уверење из казнене евиденције из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља Установа по 
службеној дужности, пре доношења одлуке о избору директора. Пријаве 
са потребном документацијом доставити у 2 примерка (у оригиналу или 
у овереној фотокопији) на наведену адресу, за Пословну канцеларију, са 
назнаком: „Конкурс за директора предшколске установе“ или на адресу: 
11080 Земун, Добановачка 56, са истом назнаком, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/7291-196

е-mail: vslpu@vslpu.еdu.rs

Сарадник у настави за област Примењене уметности 
и дизајн, ужа област Графички дизајн

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 или VI/2 степен стручне спреме; у сарадничко звање 
сарадник у настави у пољу уметности, област Примењене уметности и 
дизајна, може бити изабрано лице које има високо образовање првог 
степена (област примењених умености и дизајна - ужа област графич-
ки дизајн), укупну просечну оцену на студијама најмање осам и најмање 
девет из групе предмета за коју се бира. Поред наведених услова, канди-
дати који се пријављују на конкурс треба да испуњавају и следеће усло-
ве: професионално коришћење професионалног софтвера за графички 
дизајн (Аdobe Creative Cloud Collection), напредно коришћење софтвера за 
веб дизајн и едитовање веб садржаја, као и услове предвиђене одредба-
ма Закона о високом образовању, уверење надлежног органа да правнос-
нажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска устнова или 
примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 
62 став 4 Закона о високом обраовању - „Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 59/2014). Кандидати под-
носе: пријаву на конкурс (на прописаном обрасцу - преузима се са сајта 
школе: www.vslpu.еdu.rs и достављају је у електронској и штампаној фор-
ми), биографију и радну биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе, односно уве-
рење о завршеним студијама, списак радова - портфолио у штампаној 
и дигиталној форми у HD формату. Пријаве са прилозима подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Висока школа ликовних 
и примењених уметности струковних студија у Београду, Панте Срећко-
вића 2, Београд. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11000 Београд, Панте Срећковића 2

тел. 011/7291-196
е-mail: vslpu@vslpu.еdu.rs

Стручни сарадник у настави за област Ликовне 
уметности, ужа област Сликарство

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: у сарадничко звање стручни сарадник у настави у пољу умет-
ности, област Ликовне уметности, ужа област Сликарство, може бити 
изабрано лице које има високо образовање првог степена - VII/1 степен 
стручне спреме, студент мастер, специјалистичких или докторских сту-
дија (област Ликовне уметности, ужа област Сликарство), укупна просеч-
на оцена на студијама најмање осам и најмање девет из групе предмета 
за коју се бира. Поред наведених услова, кандидат који се пријављује 
на конкурс треба да испуњава и поседује стручна знања и практичне 
вештине из сликарских техника и технологија; испуњава услове пред-
виђене одредбама Закона о високом образовању, уверење надлежног 
органа да правноснажном пресудом није осуђен за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања 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, 89/2013 и 59/2014). 
Кандидати подносе: пријаву на конкурс (на прописаном обрасцу - преу-
зима се са сајта школе: www.vslpu.еdu.rs и достављају је у електронској 
и штампаној форми), биографију и радну биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе, 
односно уверење о завршеном факултету, списак радова - портфолио у 
шампаној форми са фотографијама радова и на CD или DVD диску. Фото-
графије у JPG формату, величине 1024 x 768 пиксела у резолуцији 72 DPI. 
Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, 
на адресу: Висока школа ликовних и примењених уметности струковних 
студија у Београду, Панте Срећковића 2, Београд. Непотпуне и неблаго-
времене достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОПУНА ОГЛАСА
ПУ „СУРЧИН“

11272 Добановци, Маршала Тита 20
тел. 011/6555-771

Оглас објављен 08.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
допуњује се у делу ОСТАЛО, тако што се додаје: Уз пријаву кан-
дидат доставља: уверење да се против кандидата не води истра-
га и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци).

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 75

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије 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; 
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 те врсте школе, за педагога и психолога, 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном 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 
радну биографију; оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању (не старију од 6 месеци); оверену копију уверења 
о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту, потврду о раду 
у области образовања; уверење о држављанству (копију - не старију 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (копију - не старију од 
6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (подноси изабрани кандидат, 
након доношења одлуке о избору), остала документа која могу послужити 
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приликом доношења одлуке о избору (факултативно). Школа прибавља 
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (прибавља школа за изабраног кандидата): С 
обзиром да Министарство просвете није организовало полагање испита 
за директора школе, пријава која не буде садржала уверење о положе-
ном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора 
школе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају 
на адресу школе.

ОШ „КОСТА ЂУКИЋ“
11400 Младеновац, Краља Петра I 339

Психолог
на одређено време, за рад у матичној школи - замена 

запосленог који је привремено спречен за рад

Наставник француског језика
на одређено време, за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу Велика Иванча - замена запосленог који је 
привремено спречен за рад

Наставник енглеског језика у млађим разредима
на одређено време, са 50% радног времена - 20 часова у 

млађим разредима матичне школе, најдуже до 31.08.2015. 
године, за замену запосленог који је распоређен на послове 

помоћника директора

Библиотекар
на одређено време, са 50% радног времена - 20 часова 

у матичној школи, најдуже до 31.08.2015. године, 
ради замене запосленог који је распоређен на послове 

помоћника директора

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 став 2, 3 и став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и стечен стручни назив 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима - што 
се доказује лекарским уверењем које је кандидат у обавези да достави 
пре закључења уговора о раду; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ о некажњаваности прибавља 
школа по службеној дужности); знање језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова уз пријаву: оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању и оверена копија доказа о испуњености 
услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања, оверена копија уверења о држављанству. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
документацијом у прилогу неће се разматрати. Пријаве слати на адресу 
школе или донети лично у просторије школе, радним даном, од 08,00 до 
11,00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

Барајево, Светосавска 83
тел. 011/7872-130

Васпитач

Васпитач - приправник
на одређено време до 1 године

4 извршиоца

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета
4 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске студије, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или на студијама другог степена 

(мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије). Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС, диплому о стеченом образовању. Наведена докумен-
та подносе се у оригиналу или фотокопијама које морају бити оверене. 
Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности, 
а уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом 
- подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве 
слати на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Светозара Милетића 12

За избор у сва звања и заснивање радног односа, са пуним рад-
ним временом:

Ужа уметничка област: Сценске кретње, наставни 
предмет: Сценске игре

УСЛОВИ: VII степен или магистар уметности, референце за избор у 
наставничко звање, способност за наставни рад. Сви кандидати треба 
да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/1012, 89/2013 
и 99/2014) и Статутом АЛУ. Пријаве са пратећим прилозима подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Београд, Светозара 
Милетића 12.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11080 Земун, Браће Михајловић Трипић 2

Конкурс објављен 18.12.2013. године и исправка објављена 
02.04.2014. године у публикацији „Послови“, поништавају се 
за радна места: наставник разредне наставе; наставник српског 
језика, са 30% радног времена; наставник техничког и инфор-
матичког образовања; наставник географије, са 50% радног 
времена.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗЕМУН“
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-155, 3077-449
е-mail: еts.zemun@verat.net

www.еtszemun.еdu.rs

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 

дана, са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника физичког 
васпитања може да буде изабран кандидат који испуњава следеће усло-
ве: 1. да поседује одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011, 55/2013), односно да је стекао једно од наведених 
звања: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физич-
ке културе; професор физичке културе; професор физичког васпитања 
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор 
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани про-
фесор физичког васпитања и спорта - мастер; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезите-
рапије; 2. да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да поседује држављанство Републике Србије; 
4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 5. провереност психофизичких способности, у складу са законом. 
Кандидат уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом, дужан је да 
приложи: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању. 
Доказ из тачке 2 - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду, а доказ под тачком 4 - прибавља школа. У вези са доказом из тач-
ке 5 - у року од 8 дана од истека рока за подношење пријаве на конкурс, 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности. Проверу психофизичких способности врши 
надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих посту-
пака. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од 
дана добијања мишљења Школског одбора школе.

Наука и образовање
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Административно-финансијски радник
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1) да поседује одгова-
рајуће образовање: IV степен стручне спреме, стечено на основу заврше-
не гимназије и средње школе - правног смера; 2) да поседује физичку, 
психичку и здравствену способност за рад; 3) да поседује држављанство 
Републике Србије; 4) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Потпуном пријавом сматра се пријава са 
кратком биографијом уз коју се прилаже: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству или извод из држављанства), оверен 
препис извода из матичне књиге рођених, оверен препис или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању. Доказ из тачке 2 - доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ под тачком 
4 - прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани 
телефоном или електронском поштом. Писане пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе, на број телефона: 011/2618-155. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија, област Медицина, ужа 
област Радиологија

са непуним радним временом, на одређено време до 1/3 - 
допунски рад
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука из области радиоло-
гије.

Професор струковних студија, област Друштвено-
хуманистичке науке, ужа област Маркетинг

са непуним временом, на одређено време до 1/3 - допунски 
рад

УСЛОВИ: докторат економских наука из области здравственог туризма.

Предавач, област Медицина, ужа научна област 
Патологија

са непуним радним временом, на одређено време до 1/3 - 
допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука или специјали-
зација из области патологије или патофизиологије, искуство у настави 
3 године.

Предавач, област Медицина, ужа научна област 
Неурологија

са непуним радним временом, на одређено време 1/3 - 
допунски рад

УСЛОВИ: VII степен, магистеријум медицинских наука или специјализа-
ција из области неурологије, искуство у настави 3 године.

Предавач, област Медицина, ужа област Интерна 
медицина

са непуним радним временом, на одређено време до 1/3 - 
допунски рад

УСЛОВИ: VII степен, магистеријум медицинских наука или специјализа-
ција из области интерне медицине, искуство у настави 3 године.

Предавач, област Медицина, ужа научна област 
Јавно здравље

са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен, специјализација из области социјалне рехабилита-
ције, дефектолошки факултет, искуство у настави 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних 
места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног времена 
на одређено време - допунски рад, потребно је да приложе и сагласност 

своје матичне радне организације у којој се налазе у сталном радном 
односу. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним дипломама, уве-
рењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да 
испуњава услове конкурса, подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

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

запослене

УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; дипломирани хемичар 
опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипло-
мирани хемичар, смер хемијско инжењерство; дипломирани професор 
хемије - мастер; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани 
хемичар - мастер; мастер хемичар; мастер професор хемије. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије хемије, све према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013).

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским јези-
цима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика 
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; дипломирани филолог за српски језик са јужнословенским 
језицима; мастер професор језика и књижевности; мастер филолог. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са ком-
паратистиком; Српска филологија: Српски језик и књижевност; Србист-
ика, све према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 15/2013).

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани молекуларни биолог и физи-
олог; дипломирани биолог; дипломирани биолог, смер заштита животне 
средине; дипломирани професор биологије; дипломирани биолог - мас-
тер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мас-
тер професор биологије; дипломирани професор биологије - мастер. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије биологије, све према Правилнику о степену и 
врсти образовања наствника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013).

Библиотекар
са 70% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутне запослене

УСЛОВИ: професор језика и књижевности, односно књижевности и јези-
ка, смер за библиотекарство; дипломирани библиотекар - информатичар; 
професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност и тео-
рију књижевности; лице које испуњава услове за наставника гимназије, 
односно стручног сарадника - педагога или психолога; професор народне 
одбране; професор, односно дипломирани филолог за италијански језик 
и књижевност; професор, односно дипломирани филолог за шпан-
ски језик и књижевност; дипломирани компаративиста и библиотекар; 
мастер библиотекар - информатичар; мастер филолог (главни предмет, 
односно профил: библиотекарство и информатика); мастер професор 
језика и књижевности (главни предмет, односно профил: библиотекар-
ство и информатика), све према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013).

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Општи услови за све кандидате: у складу са чланом 120 и чла-
ном 8 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) одгова-
рајуће образовање; 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван у смислу чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); 4) држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова под тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова под тач. 2 - пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о испуњености услова под тач. 3 - прибавља Гимназија. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: кратку биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уве-
рења о стеченом високом образовању, ако диплома није уручена (доказ 
о испуњености услова под тач. 1); уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење (потврду) о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Еврпским системом преноса бодова или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (доказ о 
испуњености услова под тачком 1. Пријаве се достављају секретаријату 
Гимназије. Неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За 
додатне информације обратити се секретаријату школе, на број телефо-
на: 011/2629-321.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-352

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

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Психијатрија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну 
област Интерна медицина (пулмологија)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, општи и 
посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању и Стату-
том Медицинског факултета у Београду. Посебан услов: кандидати који 
конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном одно-
су на клиници која је наставна база Медицинског факулета у Београду. 
Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са 
Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку 
стицања 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ДАНИ“

11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825

Васпитач
на одређено време, замена одсутног запосленог

10 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне академске студије, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије); да кандидат 
има одговарајуће 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 Европским системом преноса бодова.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, замена одсутног запосленог

6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпи-
тачког смера, са или без радног искуства.

Дефектолог васпитач (олигофренолог)
на одређено време, замена одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију (дефектолошки факултет).

Спремачица
на одређено време, замена одсутног запосленог

5 извршилаца

Помоћни кувар
на одређено време, замена одсутног запосленог

4 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа.

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 образо-
вања и васпитања. Потребна документа: пријава на конкурс, радна био-
графија, оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, извода из 
матичне књиге рођених и уверења о држављанству (не старије од шест 
месеци), као и уверење да се против кандидата не води истрага и да није 
подигнута оптужница. Изабрани кандидати пре закључивања уговора о 
раду дужни су да доставе лекарско уверење о одговарајућој здравственој 
способности. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране. Особа за контакт: Биљана 
Богдановић, референт за радне односе, бројеви телефона: 011/2631-825 
и 2633-140.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„КОЛУБАРА“

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

Наставник математике
на одређено време

2 извршиоца

Наставник српског језика
на одређено време

Наставник хемије
на одређено време

Наставник хемије
за 25% радног времена, на одређено време

Наставник рударске групе предмета
на одређено време

Наставник електро групе предмета
на одређено време

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају услове прописане Зако-
ном о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије. Пријаве са назнаком: „За 
конкурс“ се подносе на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. За све радна места рад је на 
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „9. МАЈ“

Кололеч

Секретар
за 20 радних сати недељно (50% радног времена)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у погледу стручне спреме пропи-
сане Законом о основама система образовања и васпитања, као и опште 
услове за заснивање радног односа прописане Законом о раду. Конкур-
сна документација (диплома, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству) мора бити потпуна. Непотпуна документација неће се 
узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

Наука и образовање
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ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
38267 Ранилуг

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог дуже 

од 60 дана, за рад у истуреном одељењу у Одановцу

Наставник српског језика
са 4 часа недељне норме (28,57% радног времена), на 
одређено време ради замене одсутног запосленог дуже 
од 60 дана, за рад у седишту ОШ „Вељко Дугошевић“ у 

Ранилугу

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 и 120. Закона о основама систе-
ма образовања и вапитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз захтев доставити: оверену копију дипло-
ме о стручној спреми, уверење о држављанству (оверена копија), извод 
из матичне књиге рођених (оверена копија). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на 
адресу школе. Ближе информације могу се добити у служби школе и на 
број телефона: 0280/75-046.

ГИМНАЗИЈА КОСОВСКА КАМЕНИЦА
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, положен стручни испит за 
наставника, педагога или психолога, односно дозвола за рад; радно 
искуство од најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и вапитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: биграфске податке, доказ о 
држављанству (не старије од шест месеци), оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду 
о радном искуству, прилоге којима доказује своје стручне, организацио-
не, моралне и друге квалитете. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Сва потребна документа слати на 
адресу Гимназије, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ЧАЧАК
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

32300 Горњи Милановац, Милутина Тодоровића Жице 10
тел. 032/727-010

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања, да кан-
дидат испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), високо образовање, лиценца или уверење 
о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; 
најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања; 
завршена обука и положен испит за директора; држављанство Републи-
ке Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (прибавља школа); да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави следећу документацију: биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, оверен 
препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду о радном стажу 
(најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања), 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, при-
меном стандардизованих поступака, по окончању конкурса. Уверење о 
положеном испиту за директора школе - с обзиром да Министарство про-
свете није организовало полагање испита за директора школе, пријава 
која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 

у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе 
се на адресу школе, поштом, са назнаком: „Конкурс за директора“ и лич-
но у просторијама школе, од 09,00 до 13,00 часова. За потребне инфор-
мације обратити се на број телефона: 032/727-010.

ОШ „КОТРАЖА“
32235 Котража

тел. 032/856-113

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 став 2 и члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), односно да има одговарајуће високо 
образовање прописано одредбом члана 8 ст. 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; поседовање лиценце, односно положен 
стручни испит за наставника, педагога или психолога; обука и положен 
испит за директора установе (након доношења подзаконског акта који ће 
прописати програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања 
испита за директора - изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора); да је држављанин Републике Србије; 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење подноси изабрани кандидат, 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 по службеној дужности); држављанство Репу-
блике Србије; дужност директора школе може да обавља и лице које има 
одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона за наставника основне 
школе, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8 став 
2 Закона. На поновљеном конкурсу кандидати из става 2 и 3 овог члана 
- равноправни су.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву достави следећу докумен-
тацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога; 
доказ о радном стажу (потврду да има најмање пет година радног ста-
жа у области образовања и васпитања, потврда мора да садржи: назив 
послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат 
распоређен и време трајања рада у области образовања и васпитања); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; радну био-
графију; оквирни план рада за време мандата; доказе о постојању орга-
низационих способности (факултативно). Докази о испуњености услова 
достављају се у оригиналу или у овереној фотокопији, при чему овере не 
смеју да буду старије од шест месеци, као и оригинали извода из матич-
не књиге рођених, уверења о држављанству и потврде о радном стажу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са потребном документацијом слати на адресу школе, препорученом 
пошиљком или лично, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлука о избору 
директора биће донета након спроведене процедуре за избор директора. 
Лице код кога се могу добити све додатне информације у вези са конкур-
сом је секретар школе.

Наука и образовање
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ЈАГОДИНА
ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 1
тел. 035/222-404

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника (за подручје 
рада: гимназија), педагога и психолога, стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. 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 има дозволу за 
рад - лиценцу, односно положен стручни испит за наставника гимназије, 
за педагога и психолога, обуку и положен испит за директора установе, 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: оверену копију 
дипломе о стеченом високом образовању, оверену копију јавне испра-
ве о дозволи за рад - лиценци, односно положеном стручном испиту за 
наставника, педагога или психолога, доказ о годинама рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду 
и не сме бити старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), биографију са 
кратким прегледом кретања у служби, предлог програма рада директора 
школе, уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(прибавља школа по службеној дужности). Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се под-
носе на горенаведену адресу или се могу предати лично секретару шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Како подзаконски акт из члана 59 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 
и 59/2014) није донет, документација кандидата без положеног испита 
за директора школе сматра се комплетном уколико су остала документа 
уредно достављена. Кандидати ће бити обавештени о резултатима кон-
курса у року од 15 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

КИКИНДА
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

23300 Кикинда, Краља Петра I 63
тел. 0230/400-390

е-mail: jpskola@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да поседује 
дозволу за рад; да је савладао обуку и да има положен испит за директо-
ра установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. 
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: диплому о стеченој стручној 
спреми (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење основног 
суда (не старије од 6 месеци) из тачке 7 услова овог конкурса, лекарско 
уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима (не старије од 6 месеци, подноси се пре закључивања уговора о 
раду), доказ о радном стажу у просвети (потврда или оверена фотокопија 
радне књижице), уверење о положеном испиту за директора установе (с 

обзиром да Министарство просвете није организовало полагање испита 
за директора установе, пријава која не буде садржала наведени доку-
мент неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора установе), уверење о 
положеном стручном испиту или положеној лиценци за наставника или 
стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија) из тачке 3 услова 
овог конкурса.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сва потреб-
на обавештења могу се добити од секретара школе, на број телефона: 
0230/400-390. Пријаве са потребном документацијом о испуњености 
услова подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора 
- не отварати“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

Брњак
38228 Зубин Поток, тел. 065/2001-209

1. Наставник биологије
за рад у издвојеном одељењу у Л. Реци, за 2 часа недељно и 
рад у издвојеном одељењу у Бубама, за 8 часова недељно, 
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

2. Наставник хемије
за рад у Брњаку, за 4 часа недељно и рад у Л. Реци, за 4 

часа недељно, на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

3. Наставник разредне наставе ППП
за рад у комбинованом одељењу у Бањама, на одређено 
време до повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: 1. одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 8 став 1, став 2 тачка 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/13), одговарајућу врсту стручне спреме у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 3/05, 3/09, 11/12 и 
15/13); 2. одговарајуће више образовање у складу са чланом 145 Зако-
на о основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 22/02, 62/03, 64/03 и 
64/04); 3. да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 4. да су држављани Републике Србије; 5. да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Докази 
о испуњености услова из тач. 1, 2 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс. 
Докази о испуњености услова из тач. 3 и 5 подносе се пре закључивања 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту (лиценца) - за кандидате под ред. бр. 1, 2 и 3; потвр-
ду о радном односу (за кандидате са условима под ред. бр. 2); уверење 
о држављанству, уверење да кандидат није осуђиван. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА“

38213 Прилужје
тел. 028/467-096

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 став 2 и 3 
Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије; 
држављанство Републике Србије; да кандидат поседује лиценцу, однос-
но положен стручни испит и да испуњава остале услове за васпитача, 
педагога или другог стручног сарадника; положен испит за директора; да 
поседује стручне и организационе способности; најмање 5 година радног 
стажа у области образовања и васпитања; да не постоје друге законске 
сметње за избор. За директора може бити изабран и васпитач који уз 
испуњеност осталих услова има више образовање, лиценцу за васпитача, 
положен испит за директора и најмање 10 година радног стажа у области 
образовања и васпитања.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверен препис/фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, потврду о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење да је кандидат психички, физички и здравствено спосо-
бан за рад са децом, уверење издато од надлежног суда којим се доказује 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месе-
ци и да није осуђиван за кривично дело против достојанства и морала 
или кривично дело које је законом предвиђено као сметња за обављање 
функције (не старије од 6 месеци), уверење издато од надлежног суда да 
се против њега не води кривични поступак, преглед кретања у служби са 
биографским подацима, доказе о својим стручним и организационим спо-
собностима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. У пријави обавезно навести контакт телефон и адресу становања. 
Пријаве са пратећом документацијом донети лично или слати поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора установе“. Рок 
за пријављивање је 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ

38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

На Одсеку - департману музичких уметности

Доцент или ванредни професор за ужу уметничку 
област Клавир

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 
89/2013 и 99/2014), Статутом Факултета уметности, Правилником о бли-
жим условима за избор наставника Универзитета у Приштини и Факул-
тета уметности, као и препорукама Националног савета за високо обра-
зовање о ближим условима за избор наставника од 04.05.2007. године, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Канди-
дати су дужни да уз пријаву приложе следећу документацију: биографију 
са библиографијом у три примерка са подацима о уметничком, стручном, 
педагошком и научном раду, списак уметничких и стручних, као и саме 
радове, диплому о завршеним основним или мастер студијама, односно 
магистратури или докторату, биографију (написану у програму Word) 
са библиографијом која садржи податке о уметничком, стручном, педа-
гошком и научном раду, као и списак уметничких и стручних радова из 
области за коју конкуришу (написану у програму Word) и саме радове, 
кандидати достављају у три примерка на CD-у. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КРАГУЈЕВАЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Објављује конкурс за избор у звања сарадника:

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Методика наставе енглеског језика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер ака-
демске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам и 
који показује смисао и способност за наставни и научни рад. У звање 
асистента може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације (за студенте по старом закону). У поновни избор 
у звање асистента може бити изабран кандидат који је стекао научни 
назив доктора наука. Општи и посебни услови предвиђени су Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/2014), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/2014), Статутом Филолошко-уметничког факултета Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. 
године, Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4325 
од 18.11.2013. године) и Правилником о избору сарадника на Одсеку за 
филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године) - (www.filum.kg.аc.rs) и 
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која 

је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биогра-
фија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије диплома, уверење о 
уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске 
дисертације, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 
62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија), мишљење сту-
дената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко 
искуство у високошколској установи). Фотокопије докумената морају бити 
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као 
и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се 
узимати у разматрање.

Сарадник у звање вишег лектора за ужу научну 
област Немачки језик

на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне 
четворогодишње студије према раније важећем закону), са просечном 
оценом најмање осам и на основним и на мастер академским студија-
ма, најмање 5 година радног искуства у звању лектора и има позитивно 
оцењен педагошки рад у претходном изборном периоду. Општи и посеб-
ни услови предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014), Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014), Стату-
том Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. године), Одлуком о изменама 
и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4325 од 18.11.2013. године) и Пра-
вилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 
03.03.2014. године) - (www.filum.kg.аc.rs) и другим актима Факултета и 
Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: прија-
ва на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампа-
ној форми), оверене копије диплома, оверена копија извода из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична 
дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (ове-
рена копија), мишљење студената формирано на основу анкете, потврда 
о радном односу у звању лектора. Фотокопије докумената морају бити 
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, 
као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће 
се узимати у разматрање.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну 
област Српска књижевност

на одређено време од годину дана

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну 
област Српска књижевност

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је основне академске 
студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који је 
у току студија показао смисао за наставни и научни рад из области за 
коју конкурише. Општи и посебни услови предвиђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/2014), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/2014), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. годи-
не), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4325 од 
18.11.2013. године) и Правилником о избору сарадника на Одсеку за 
филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године) - (www.filum.kg.аc.rs) и 
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која 
је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна био-
графија (на CD-у и у штампаној форми), оверена копија дипломе, уве-
рење о уписаним мастер академским студијама, оверена копија извода из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда 
надлежног органа (Полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању 
(оверена копија). Фотокопије докумената морају бити оверене и не ста-
рије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документа-
ција кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у 
разматрање.

ОСТАЛО: Сва документација и радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или 
поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Хистологија и ембриологија

на одређено време 5 година

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

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Микробиологија и имунологија

на одређено време 5 година

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

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Педијатрија

на одређено време 5 година

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

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време 5 година

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

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 5 година

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Хистологија и ембриологија

на одређено време 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Хистологија и ембриологија

на одређено време 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Фармацеутска биотехнологија

на одређено време 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Неурологија

на одређено време 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Генетика

на одређено време 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Онкологија

на одређено време 3 године

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

Истраживач сарадник за ужу научну област 
Нуклеарна медицина

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, бави се 
научно - истраживачким радом и има објављене рецензиране научне 
радове.

Истраживач сарадник за ужу научну област 
Протетика

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оце-
ном најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар 
стоматолошких наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, 
бави се научно - истраживачким радом и има објављене рецензиране 
научне радове.

Истраживач сарадник за ужу научну област Болести 
зуба и ендодонција

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оце-
ном најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар 
стоматолошких наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, 
бави се научно - истраживачким радом и има објављене рецензиране 
научне радове.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство

на одређено време 1 година

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

Сарадник у настави за ужу научну област Патолошка 
физиологија

на одређено време 1 година

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

Сарадник у настави за ужу научну област Патолошка 
физиологија

на одређено време 1 година

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

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

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

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

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

Сарадник у настави за ужу научну област Хигијена и 
екологија

на одређено време 1 година

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

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

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

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Ста-
тутом 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, фото-
копију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по 
један примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију, као доказ 
испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми (на ком-
пакт диску - CD). Рок за пријављивање је 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Алгебра и логика
у Институту за математику и информатику факултета, на 

одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области математич-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и 
поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Стату-
том Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

Доцент за ужу научну област Математичка анализа 
са применама

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области математич-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и 
поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Стату-
том Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

Ванредни професор за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине

у Институту за биологију и екологију факултета, на 
одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолошких 
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и 
поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Стату-
том Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неоп-
ходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и 
сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће дока-
зе надлежних органа поводом чињенице да нису правноснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 

јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

КРАЉЕВО
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Механизација и носеће конструкције

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области 
за коју се наставник бира. Поред општих услова утврђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању, актима Универзитета у Крагујевцу и актима Факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
доставити: биографију, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу 
школске спреме - оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, одговарајуће доказе надлежних органа у погледу неосуђива-
ности, у смислу члана 62 став 3 Закона о високом образовању и члана 
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и струч-
них радова, као и саме радове и све остале доказе од значаја за избор. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адре-
су: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 
36000 Краљево, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

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

тел. 036/5150-024

Наставник у звању редовног професора за ужу 
научну област Менаџмент и пословање

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука из 
области економских наука. Кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове предвиђене чланом 64 Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, 
број II-01-12 од 09.01.2014.), Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагује-
вцу (пречишћен текст бр. I-01-13 од 10.01.2014.), Статутом Факултета за 
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 784 од 07.06.2011. године 
бр. 444 од 06.09.2012. године бр. 85 од 29.01.2013. године и бр. 1328 од 
23.12.2013.), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата, као и опште услове за заснивање радног односа утврђене Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потписан фор-
мулар за пријављивање кандидата, као и снимљени фајл формулара на 
CD рому (линк: http://www.hit-vb.kg.аc.rs/index.php/конкурси), фотоко-
пије публикованих радова наведених у конкурсном формулару, овере-
не копије диплома или уверења о стеченом научном називу, уверење о 
држављанству, доказе о испуњавању општих предуслова у погледу нео-
суђиваности утврђених чланом 62 став 4 Закона о високом образовању 
и чланом 125е Статута Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: “За конкурс”.

Наука и образовање
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Посао се не чека, 
посао се тражи

ГИМНАЗИЈА
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/319-760

Наставник српског језика
на одређено време ради замене раднице одсутне због 

посебне неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време ради замене раднице одсутне због 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са радног места помоћника директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Могу конкурисати кандидати са 
високом образовањем који поред општих услова предвиђених Законом 
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) морају 
испуњавати и посебне услове предвиђене чл. 8 став 2 и став 4 и чл. 120 
ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 15/2013): одговарајуће образовање; да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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 (српски језик). Уз 
пријаву на конкурс кандидат прилаже одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност услова предвиђених законом, Правилником и 
овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању - ори-
гинал или оверена фотокопија; потврду или уверење високошколске 
установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу - оригинал или оверена 
фотокопија; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) - ориги-
нал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија; доказ да кандидат зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван - прибавља 
школа.

Административни радник - благајник
на одређено време ради замене раднице одсутне због 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Могу конкурисати кандидати који 
имају IV степен стручне спреме, гимназија, управна, правно-биротехнич-
ка, економско-трговинска школа који поред општих услова предвиђених 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) 
морају испуњавати и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 
3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање; да канди-
дат 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 ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс кан-
дидат прилаже одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност 
услова предвиђених законом, Правилником и овим конкурсом: диплома о 
стеченом одговарајућем образовању - оригинал или оверена фотокопија; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) - оригинал или овере-
на фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена 
фотокопија; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 

рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван - прибавља школа.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуње-
ности услова доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Непотпуне, неблаговремене, као и пријаве које не садрже 
оверену документацију неће се узимати у разматрање. У поступку одлу-
чивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, у року од осам дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. Директор доноси одлуку о избору наставника, васпитача 
и стручног сарадника, у року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Одлуку о 
избору других запослених у установи директор доноси у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара школе, на број телефона: 
036/319-760.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове из 
члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има 
високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године за наставника, педагога или психолога; 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 за 
наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за директора 
школе (кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит 
за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно 
условима прописаним Законом о основама система образовања и васпи-
тања); дозвола за рад (лиценцу) за наставника, педагога и психолога; да 
поседује најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да поднесе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стучном 
испиту, односно испиту за лиценцу, доказ (потврду) о радном искуству 
са подацима о пословима и задацима које је обављао, лекарско уверење 
(доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду), уверење 
да није осуђиван, да се не налази под истрагом, односно да не постоји 
забрана обављања послова директора школе - прибавља школа по служ-
беној дужности, уверење о држављанству Републике Србије - оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе; уверење високошколске установе којим потврђује 
да је положио испит из српског језика, уколико стечено образовање није 
на српском језику (доставља кандидат који није стекао образовање на 
српском језику). Уверење о положеном испиту за директора школе се не 
доставља, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја није организовало обуку и полагање испита за директора школе. 
Изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе, када министар пропише услове, програм обуке, 
програм испита и начин полагања испита за директора. Пријаве које не 
садрже доказ о положеном испиту за директора школе неће се сматрати 
непотпуним. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуње-
ности услова доставити лично или на адресу школе, у року од 15 дана 
од дана објављивања, са назнаком: “Конкурс за директора”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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ОШ “ПОПИНСКИ БОРЦИ”
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

тел. 036/611-440

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наставник биологије
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, са 35% радног времена

Наставник географије
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са 

50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 
8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13), услове из чл. 2 став 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13): да има одговарајуће 
образовање, образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Република Србије; да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију 
којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником 
и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потвр-
ду или уверење високошколске установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из 
матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван - прибавља 
школа. Документација се доставља у оригиналу или у овереним фотоко-
пијама. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на адресу 
школе или донети лично у просторије школе, радним даном, од 09,00 до 
12,00 часова. Детаљније информације могу се добити на број телефона: 
036/611-440.

КРУШЕВАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24

тел. 037/439-754

Доктор медицинских наука за област медицинских 
наука

за 20% радног времена

ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Топличина 1

тел. 037/427-179, 419-400

Професор грађанског васпитања
за 37% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са места помоћника директора

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег образовања, сход-
но Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у гимназији. За професора грађанског васпитања - да је лице похађа-
ло одговарајући програм, да је држављанин Републике Србије, да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Потребна документација: диплома (оверена копија), доказ о похађању 
прописаног програма, уверење о положеном испиту за лиценцу - ако 
је положен испит (оверена копија), уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, извод из казнене евиденције полиције (узима 
се у МУП-у). У молби обавезно навести да ли је обављено тестирање у 
Националној служби за запошљавање и када. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац
тел. 016/782-206

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

одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка радника са 
функције у централној школи у Брестовцу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013) и Правилника о степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa 
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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити (оригинал или оверена 
копија документације не сме бити старија од шест месеци): уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, потврду/уверење да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Лекарско уверење о психофизичкој спсобности за рад са децом канди-
дат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене еви-
денције за горенаведена дела - прибавља школа по службеној дужности. 
У поступку одлучивања о избору наставника директор школе вршиће ужи 
избор кандидата које упућује на проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, пре доношења коначне одлуке о избору. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. О месту и датуму провере кандидати ће бити обавештени по 
истеку рока за подношење пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и напотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
016/782-206.
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Национална служба 
за запошљавање

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Боре Димитријевића Пиксле 1

Оглас објављен 01.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ“

16207 Винарце
тел. 016/253-349

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања, са 88,90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је дужан да поднесе: доказ о стручној спреми (диплома 
- оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење полицијске управе из казнене еви-
денције, уверење основног суда да се не води истрага. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у обзир. Пријаве слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“
16240 Медвеђа, Васе Смајевића 16

тел. 016/891-137

Васпитач
за рад у васпитној групи на албанском језику, у Медвеђи и 

Тупалу

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме у наведеном занимању.

Васпитач
за рад у васпитној групи на албанском језику у Сијаринској 

Бањи и Равној Бањи

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме у наведеном занимању.

Васпитач
за рад у васпитној групи на албанском језику у Кпиту и 

Ђулекару

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме у наведеном занимању.

ОСТАЛО: поседовање одговарајућег образовања: VII или VI степен стру-
чне спреме у наведеном занимању, поседовање држављанства Републи-
ке Србије, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривичнa делa 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Репу-
блике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о положеном стручном испиту (уколико кандидат има положен 
стручни испит). Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о 
раду, док је установа дужна да по службеној дужности прибави уверење 
да кандидат није осуђиван за горенаведена кривична дела. Пријаве слати 
поштом или лично доставити на адресу установе.

ДОПУНА ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2

тел. 016/821-135

Конкурс објављен 01.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: наставник разредне наставе, за рад у издвојеном 
одељењу школе у Лапотинцу, на одређено време до повратка 
запослене са боловања, односно породиљског одсуства и одсу-
ства ради неге детета, допуњује се у делу ОСТАЛО и треба да 
гласи: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 

о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, потврду да кандидат поседује 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања, односно 
допуне конкурса. У осталом делу конкурс је неизмењен.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
16220 Грделица

тел. 016/3426-057

Професор - наставник математике
на одређено време, за 50% радног времена, за рад у 

Грделици

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање из члана 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09) и чл. 2 и 4 Закона о изменама Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 52/2011 и 55/2013), у 
складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни 
гласник РС“, бр. 11/2012) и Правилника о изменама и допунама Правил-
ника о систематизацији радних места запослених у ОШ „Десанка Макси-
мовић“ у Грделици. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/2009) и члана 29 Закона о изменама и допунама закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 55/2013). Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену 
копију дипломе о степену стручне спреме, оригинал или копију извода из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од шест 
месеци, уверење да кандидат није осуђиван (прибавља школа). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кон-
такт телефон: 016/3426-057.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЂУКА ДИНИЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5

тел. 016/821-281

Оглас објављен 10.09.2014. године у публикацији „Послови“, 
за једно извршилачко радно место: васпитач, на одређено вре-
ме до повратка радника са функције у Предшколској установи 
„Ђука Динић“ Бојник, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“

16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Васпитач
на одређено време, за радну 2014/2015. годину

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, висока школа струковних студија за 
образовање васпитача, без обзира на радно искуство. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија), 
уверење из казнене евиденције да кандидат није осуђиван, уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак, уверење о здравстве-
ном стању (доставља кандидат који буде био изабран на конкурсу). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу установе. Лице овлашћено за пружање информа-
ција о огласу је секретар установе Јелена Дојчиновић, на број телефо-
на: 016/821-281. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање.

Наука и образовање
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ОШ „8. ОКТОБАР“
16210 Власотинце, Марка Орешковића 2

тел. 016/875-450

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, у објекту 
централне школе у Власотинцу

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљкског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, у објекту 
издвојеног одељења школе у Конопници

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за настав-
нике основне школе, у складу са чл. 8 и чл. 120 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 52/09, 
72/11 и 55/13) и чланом 2 тачка Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву поднети: диплому (оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију новог 
обрасца), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење 
суда да кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци), лекарско 
уверење (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења 
уговора о раду), уверење о неосуђиваности (прибавља школа), доказ о 
познавању српског језика као језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад - доставља се уколико кандидат није стекао образовање на 
српском јазику (потврда, уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високош-
колске установе). Пријаве доставити на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране.

ОШ „СТОЈАН ЉУБИЋ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане одредбама чл. 8, 120 
и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС“, бр. 11/12 и 15/13): одговарајуће високо образовање стечено 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 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична 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 (српски језик). Уз пријаву са 
кратком биографијом, кандидат је обавезан да приложи: диплому о сте-
ченом одговарајућем степену и врсти образовања, доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (уверење или други одговарајући документ о положеном 
испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, испиту за лиценцу), уверење о држављанству, уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику - доказ о положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Фотокопије приложених доказа морају 
бити оверене и не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

хемија
на Департману за хемију, на неодређено, односно одређено 

време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор хемијских наука.

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

биохемија
на Департману за хемију, на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке.

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

на Департману за хемију, на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор хемијских наука.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Аналитичка хемија

на Департамну за хемију, на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, оверен 
препис дипломе о докторату, списак научних радова са библиографским 
подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у електрон-
ском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за 
пријаву је 15 дана.

НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 16

тел. 018/246-620

Tutti виолончело
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања и неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет музичке уметности, гудач-
ки одсек, смер виолончело; IV степен стручне спреме, средња музичка 
школа, гудачки смер; провера радних способности. Рок за пријаву је 15 
дана. Уз пријаву доставити диплому.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
18000 Ниш, Бранка Радичевића 1

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз пријаву 
доставити: диплому о одговарајућем степену стручне спреме, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге 
венчаних (за удате). Документа се достављају у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА



   |  Број 591 |  15.10.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs44 

ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ“
Лоћика, 18212 Тешица

тел. 018/610-400

Наставник географије
са 30% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог преко 60 дана

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

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за извођење наставе из геогра-
фије и звање у складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013). На основу члана 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, наставник је лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајајњу од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Изузетно, наставник је и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од 3 године или вишим обра-
зовањем. Наведена лица морају да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду); 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 при-
бавља школа); држављанство Републике Србије; знање језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
оверен препис/фотокопију дипломе, доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (потврда високошколске установе 
о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије), оверен препис/фотокопију 
уверења о држављанству; оверен препис/фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, доказ о познавању језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Англистика - Одсек за англистику

2 извршиоца

Виши наставник вештина за ужу научну област 
Англистика - Одсек за англистику

2 извршиоца

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Историја модерног доба - Одсек за историју

Асистент за ужу научну област Психологија - Одсек 
за психологију

Асистент за ужу научну област Румунистика - Одсек 
за румунистику

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Словакистика - Одсек за словакистику

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Српска и јужнословенске књижевности са теоријом 

књижевности - Одсек за српску књижевност
2 извршиоца

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Историја мађарске књижевности са 

компаратистиком и теоријом књижевности - Одсек 
за хунгарологију

Асистент за ужу научну област Русинистика - Одсек 
за русинистику

Асистент за ужу научну област Филозофске науке - 
Одсек за филозофију

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају следећу докумен-
тацију: а) ако се пријављују на конкурс за наставника (сва звања) - уни-
верзитетског професора: оверену фотокопију дипломе доктора наука, 
биографију састављену на основу упитника који се може преузети са 
веб-сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_
реферата образац пријаве на конкурс за избор у звање универзитет-
ског наставника), у папирном облику и на CD-у, податке о досадашњем 
раду, списак стручних и научних радова, као и саме радове; б) ако се 
пријављују на конкурс за асистента или вишег наставника вештина: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама или 
магистарским студијама, потврду да су уписани на докторске студије или 
потврду да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате који 
завршвају докторат по раније важећим прописима) - само за асистенте, 
биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб-
сајт Факултета (www.ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_рефе-
рата, извештај за избор у звање сарадника), податке о досадашњем раду, 
списак стручних и научних радова, као и саме радове. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Филозофски факул-
тет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област 
Наука о материјалима и инжењерски материјали

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

Наставник у звање предавача за ужу област 
Машински елементи, механизми, графичке 

комуникације и дизајн
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машинска струка, услови прописа-
ни чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзи-
тета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање редовног или ванредног 
професора за ужу област Метрологија, квалитет, 

прибори и еколошко-инжењерски аспекти

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

Наставник у звање доцента за ужу област 
Термоенергетика и термотехника

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

Наставник у звање доцента за ужу област 
Архитектонско-урбанистичко планирање, 

пројектовање и теорија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске струке, услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу 
област Мехатроника, роботика и аутоматизација и 

интегрисани системи
2 извршиоца

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мехатроничке струке, услови про-
писани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факул-
тета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести прецизан назив уже области), доказе о испуњености услова кон-
курса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипло-
ми, доказ о држављанству, оригинални извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама стеченим 
у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, спи-
сак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на 
горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике је отворен 
15 дана од дана објављивања, а за сараднике је отворен 7 дана од дана 
објављивања.

ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

тел. 021/860-031

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће висо-
ко образовање прописано одредбом члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13): образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године 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 (положен испит за лицен-
цу, односно стручни испит за наставника, стручног сарадника); обука и 
положен испит за директора установе (након доношења подзаконског 
акта који ће прописати програм обуке, програм испита, начин и поступак 
полагања испита за директора); најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; психичка, физичка 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 основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, доказ о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству РС (не старије од шест месеци), доказ да кандидат има најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (потврда или оверена фотокопија 
радне књижице), доказ о знању језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику), радну биографију. Докази о испуњености услова достављају 
се у оригиналу или у овереној фотокопији. Одговарајуће лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назна-
ком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

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

Редовни професор за ужу научну област 
привредноправну и заснивање радног односа на 
радном месту наставника за наставни предмет: 

Основи економије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни или економски факултет 
са VIII степеном стручне спреме, доктор правних или економских наука. 
Услови за избор предвиђени су Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета, Правил-
ником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета 
у Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији 
радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о 
завршеном правном или економском факултету, диплому или уверење о 
научном степену доктора правних или економских наука (оригинал или 
оверену фотокопију), списак својих научних радова и по један примерак 

тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања, 
на адресу: Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обра-
довића 1.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Оглас објављен 08.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
мења се у делу: доцент за ужу научну област Ратарство и повр-
тарство и треба да стоји: асистент за ужу научну област Ратар-
ство и повртарство.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОШ „БАТА БУЛИЋ“

12300 Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 012/332-180

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 
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, 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 вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Директор се бира на период од четири године. Мандат дирек-
тора тече од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за директора (у складу са 
законом), доказ о радном стажу - потврду да кандидат има најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања - не старије од шест месеци, уверење 
о држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци, оригинал 
или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - не старији 
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; уверење да се код 
вишег и основног суда не води кривични поступак и да није донета прав-
носнажна пресуда и да се пред вишим јавним тужилаштвом и основним 
јавним тужилаштвом не води истрага и не спроводе доказне радње - не 
старије од шест месеци; доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад (лекарско уверење) - не старији од шест месе-
ци; доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; радну биографију; оквирни план рада за вре-
ме мандата; доказе о поседовању организационих способности (факул-
тативно). Уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања - прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року 
од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у општој 
служби школе, на број телефона: 012/332-180.

ОШ “МОША ПИЈАДЕ”
12311 Мало Црниће

тел. 012/280-012

Ложач - домар
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, стручна оспособљеност за рукова-
оца парних котлова (диплома). У радни однос може да буде примљено 
лице ако испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, 

Наука и образовање
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оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној оспособљености 
за руковаоца парних котлова, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду, уверење о некажњавању прибавља школа. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у обзир. 
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати 
на адресу школе.

ОШ „УГРИН БРАНКОВИЋ“
12240 Кучево, Вука Караџића бб

Наставник историје
за рад у Кучеву и Буковској, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 24-26 Закона о 
раду, чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и има стручну спрему пред-
виђену Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Рок за пријављивање је 15 дана. Прија-
ве слати на адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

Професор историје
на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 15/2013), Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Службени 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, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 
5/11, 8/11 и 9/13). Уз пријаву кандидат доставља: доказ да има одгова-
рајуће образовање (прописану врсту и степен стручне спреме), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци) и уверење да се против њега не води судски посту-
пак за дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци). Документа се 
подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско уверење под-
носи се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на адресу школе.

ПРИЈЕПОЉЕ
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

31330 Прибој, Вука Караџића 5

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образо-
вање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, за 
наставника у Машинско-електротехничкој школи, педагога или психоло-
га; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да има дозволу за рад наставника, педагога или психолога; нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит 
за директора (програм обуке за директора школе и подзаконски акти о 
полагању испита за директор нису донети, па ћа изабрани кандидат бити 
у обавези да у законском року исти положи кад се створе законски усло-
ви); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да се протв њега не води кривични поступак; држављанство РС; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; лекарско уверење (не 
старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника, педагога или 

психолога; потврду о радном искуству у области образовања и васпи-
тања; уверење МУП-а да није осуђиван (не старије од 6 месеци); уве-
рење суда да се протв њега не води кривични поступак (не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику 
и биографију са кратким прегледом рада у служби и предлогом програма 
рада за време мандата.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИША ЦВИЈОВИЋ“

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 9
тел. 033/713-951

Административни радник

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о система-
тизацији радних места - више образовање економског смера (VI степен) 
и средње образовање - економски смер (IV степен). Уз пријаву на кон-
курс приложити: извод из матичне књие рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми. 
Неблаговремене и непотпуне пријеве неће се разматрати.

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чллана 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; одговарајућа психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о државаљанству Републике Србије и оверену фото-
копију дипломе о стручној спреми. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАША И НАТАША“

31320 Нова Варош, Солунска бб
тел. 033/61-647

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може бити изабрано лице који је стекло 
одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и најмање пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег 
образовања; на студијама првог степена (основне, академске, односно 
струковне студије) студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем и најмање 10 година рада у предшколској установи на послови-
ма васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања, 
да поседује дозволу за рад васпитача, педагога или психолога, положен 
испит за директора (лице које нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од годину дана од ступања на дужност), 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 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену 
фотокопију уверење о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу 
(дозвола за рад), уверење о држављанству, потврду о радном искуству 
на пословима васпитања и образовања. Пожељно је је да кандидати 
приложе кратку биографију са прегледом кретања у служби. Уверење о 
психофизичкој способности подноси се пре закључења уговора о раду, а 
уверење о неосуђиваности прибавља установа. 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пијаве се подносе на наведену адресу или непосредно, сваким 
радним даном.

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 47  15.10.2014.  |  Број 591 |   

Наука и образовање

ПРОКУПЉЕ
ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 150
тел. 027/324-168

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Уз пријаву на оглас кандидат доставља: диплому о стече-
ном одговарајућем образовању - IV степен стручне спреме, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, сертификат издат од 
стране Министарства просвете о завршеној уводној обуци за педагошког 
асистента, доказ о познавању ромског језика. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ГОША“

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 66
тел. 026/317-310

Оглас објављен 17.09.2014. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: наставник српског језика и књижевности, за 
6 часова недељно (33% радног времена), на одређено време, 
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНА ЈЕВТИЋ“

11425 Кусадак

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: радник на одржавању хигијене - чистоће, на 
неодређено време, са пуним радним временом, поништава се у 
целости.

ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ“
11420 Смедеревска Паланка, Церовац

тел. 026/383-053

Наставник физике
за 12 сати недељно (30% радног времена), на одређено 
време до повратка запосленог на функцији директора 

школе

УСЛОВИ: образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Про-
светни гласник РС“, бр. 11/2012); да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (српски). Уз пријаву на оглас приложити: краћу биографију, адресу и 
број телефона, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству РС, оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
лекарско уверење пре закључивања уговора о раду. Наведена документа 
не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа да су верне оригиналу. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, у 

филијали Националне службе за запошљавање у Смедереву биће извр-
шена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
за све кандидате који испуњавају услове конкурса. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. При-
ложена конкурсна документација се по завршетку конкурса кандидати-
ма не враћа. Пријаве на конкурс могу се слати поштом на адресу школе 
или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-203

Спремачица - помоћни радник
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и услове прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о организацији и систематизацији послова школе: 
завршено основно образовање, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, држављанство Репу-
блике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије - не старији од 6 месеци, оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско 
уверење доставиће изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СОМБОР
ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“

25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Библиотекар
са 58% радног времена, на одређено време

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 
језика и књижевности, односно књижевности и језика, смер за библиоте-
карство; дипломирани библиотекар - информатичар; професор, односно 
дипломирани филолог за општу књижевност и теорију књижевности; да 
кандидат испуњава услове за наставника у гимназији, односно стручног 
сарадника - педагога или психолога, професор народне одбране; профе-
сор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижев-
ност; дипломирани компаративиста и библиотекар; мастер библиотекар 
- информатичар; мастер филолог (главни предмет, односно профил: биб-
лиотекарство и информатика); мастер професор језика и књижевности 
(главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика). 
Испуњавање услова предвиђених чланом 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013): одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; знање српског језика. Одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 35/2013) - високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређују високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се 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 обавез-
но доставити: оригинал диплому или оверену фотокопију одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме, као и доказ - уверење о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на висо-
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кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС и доказ о знању српског језика. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОШ „НЕСТОР ЖУЧНИ“
25234 Лалић, Југословенска 52, тел. 025/870-015

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања

на одређено време до повратка одсутног запосленог, са 8 
часова недељно непосредног рада са ученицима

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и врста стручне спреме по Правилнику о степену и 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013): професор 
енглеског језика, професор разредне наставе, дипл. филолог, односно 
професор језика и књижевности, дипл. школски педагог или школски 
психолог, дипл. педагог или дипл. психолог, наставник енглеског језика 
у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи, наставник енглеског 
језика са положеним стручним испитом по прописима из области образо-
вања и лиценцом за наставника, наставник разредне наставе, лице које 
испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, 
а које је на основним студијама положило испите из педагошке психо-
логије или педагогије и психологије, као и методике наставе, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, професор разред-
не наставе који је на основним студијама савладао програм Модула за 
енглески језик(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који посе-
дује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен 
испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, дипломи-
рани библиотекар - информатичар, мастер филолог, мастер учитељ који 
је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и полижен испит који одговара 
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, дипл. учитељ - мастер, дипл. 
учитељ - мастер који је на основним студијама савладао програм Моду-
ла за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који 
поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и поло-
жен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, мастер 
библиотекар - информатичар. Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве за пријем у радни однос наставника, васпитача и стручног сарадника 
предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), услове предвиђене чл. 2 
став 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, као и знање словачког језика предвиђе-
но чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оригинал диплому 
или оверену фотокопију доказа о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународ-
но признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или 
Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја. Лекарско уверење којим се 
потврђује да лице има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Пријава се подноси на горенаведену адресу.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73

1. Наставник предметне наставе - приправник
на одређено време од две године

2. Наставник предметне наставе
на одређено време, замена одсутне запослене преко 60 

дана

3. Наставник у дневном боравку
на одређено време, замена одсутне запослене преко 60 

дана

4. Наставник у дневном боравку
на одређено време, замена одсутних запослених преко 60 

дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8, члана 120 и члана 122 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да имају: 1) стечено одго-
варајуће високо образовање према важећем Закону о основама система 
образовања и васпитања: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; изузетно, наставник под редним бројем 4 може 
да има стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном предудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 4) да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству 
не може бити старије од шест месеци). Докази о испуњености услова 
под тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 - пре 
закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 - прибавља школа. Фото-
копије приложених докумената морају бити уредно оверене. Кандидати 
под ред. бр. 1, 2 и 4 морају имати стечено образовање за рад са децом са 
сметњама у развоју, док кандидат под редним бројем 3 мора имати сте-
чено образовање превенција и ресоцијализација лица са поремећајима 
у понашању.

ОСТАЛО: Пријаве доставити у секретаријат школе - лично или послати 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
22303 Бановци - Дунав, Кабларска бб

тел. 022/340-983

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање, 
на студијама првог степена (основне струковне студије или основне ака-
демске студије), у трајању од три године или на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) - васпитач.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинске струке - медицинска сес-
тра - васпитач - IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају следеће услове: одговарајуће обра-
зовање; 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 образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; да знају језик на 
ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву кандидати треба 
да приложе: оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља уста-
нова. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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доставити на адресу: ПУ „Радост“ Нови Бановци, 22303 Бановци - Дунав, 
Кабларска бб, са назнаком: „За конкурс“ и обавезно навести радно место 
за које се конкурише.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9

тел. 022/555-895

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време (преко 60 дана)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13), професор физике; дипломирани физичар; профе-
сор физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; профе-
сор физике и основе технике; дипломирани педагог за физику и основе 
технике; професор физике и математике; дипломирани астрофизичар; 
дипломирани физичар за примењену физику и информатику; професор 
физике и хемије за основну школу; професор физике и основа технике за 
основну школу; дипломирани физичар за примењену физику; професор 
физике за средњу школу; дипломирани физичар истраживач; дипломи-
рани професор физике и хемије за основну школу; дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар 
за општу физику; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну 
физику; дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизика; професор физике - 
информатике; дипломирани физичар - медицинска физика; дипломира-
ни професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; мастер 
физичар; мастер професор физике; мастер професор физике и хемије; 
мастер професор физике и информатике; дипломирани физичар - мастер 
физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике - астро-
номије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике; дипломира-
ни професор физике - хемије, мастер; дипломирани професор физике 
- информатике, мастер; дипломирани физичар - професор физике - мас-
тер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мас-
тер; дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; 
дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер; 
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер; дипломирани физичар - професор физике и хемије за 
основну школу - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области физике.

Наставник разредне наставе
на одређено време (преко 60 дана)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13), професор разредне наставе, наставник разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мас-
тер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са учени-
цима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на 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 доставити: уве-
рење о држављанству, диплому о завршеној школи, доказ о положеним 
испитима из педагогије, психологије и методике (најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова) или о положеном испиту за лиценцу, доказ о познавању српског 
језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
доставља изабрани кандидат, пре заснивања радног односа. Сва доку-
мента доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Школа при-
бавља извод из казнене евиденције. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2/а

Расписује конкурс за избор у звање:

Стручни сарадник Истраживачког иновационог 
центра

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевинске струке, минимум 5 
година радног искуства у лабораторији за геомеханику, познавање 
рада на рачунару на високом нивоу, коришћење неког од специфичних 
софтверских пакета који се примењују у грађевинарству, коришћење 
софтвера за уређивање текста (Оpen Оffice, МS Wоrd...) и софтвера за 
техничку обраду цртежа (CAD, CorelDraw…) и стручног софтвера за гео-
технику (GeoSlope), објављено минимум 10 научних/стручних радова, 
добро познавање барем једног од светских језика. Предност: познавање 
метода које се примењују за експериментална испитивања у грађеви-
нарству, објављени радови са SCI листе, искуство у изради пројеката 
намењених привреди у области грађевинарства, лиценца за геотехнику 
(316).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биографију и диплому 
факултета. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати. Ближе информа-
ције могу се добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађе-
вински факултет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“

24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Домар
на одређено време до 31.12.2015. године, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, стечено звање: молер - фар-
бар, да кандидат има општу здравствену способност, возачку дозволу „Б“ 
категорије, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених и држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о стеченом образовању - 
оригинал или оверена фотокопија дипломе. Уверење да кандидат није 
кажњаван прибавиће установа по службеној дужности, након избора кан-
дидата. Лекарско уверење којим се потврђује да има општу здравстве-
ну способност, изабрани кандидат доставља пре потписивања уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу устано-
ве, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, до повратка запосленог са послова помоћника 
директора, а најдуже до 31.08.2015. године, са 50% радног 
времена, за рад у одељењима на српском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор историје, професор историје и 
географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани 
историчар - мастер. Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије и знање језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има горенаведено образовање. На основу члана 
121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове 
наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо образовање на језику на ком 
се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству Републике Србије, доказ да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
који подносе лица из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (уверење високошколске установе) или доказ да је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије или оверену 
фотокопију положеног стручног испита или испита за лиценцу и доказ 
о испуњености услова из члана 121 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства или дипло-
ме да је средње, више или високо образовање стекао на језику на ком 
се остварује образовно-васпитни рад или доказ да је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења угово-
ра о раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. 
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-201

Сарадник у настави за ужу научну област Развојно 
машинство

на период од годину дана, са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава и услове 
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Пра-
вилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе техничке шко-
ле струковних студија у Суботици. Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена, доказ о статусу студента 
дипломских академских или специјалистичких студија, доказ о укупној 
просечној оцени на студијама првог степена, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених и доказ да није осуђиван (прибавља се 
у МУП-у).
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити секрета-
ријату школе, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

тел. 024/548-092

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 10% 
радног времена

Наставник српског језика као нематерњег
за рад у мађарским одељењима, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

Школски психолог
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 30% 
радног времена, за рад на мађарском наставном језику

Библиотекар
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат треба да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, а у свему према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; доказ о знању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад; доказ о знању мађарског језика за 
пријем у радни однос за радно место под ред. бр. 4. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
запошљавање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, доказ о 
знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик на ком се изводи образовно - васпитни рад), доказ о 
знању мађарског језика за радно место под ред. бр. 4, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова или потврду факултета о поло-
женим испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Пријаве на 
конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

тел. 024/548-909

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат треба да има основно 
образовање - I степен стручне спреме, основна школа, држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/
фотокопију сведочанства о стеченој стручној спреми и уверење о 
држављанству. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665

e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, могућност заснивања 

радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер филолог за 
немачки језик, без обзира на радно искуство. Конкурс је отворен до попу-
не радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да 
доставе мејлом или да се јаве на горенаведени број телефона, лицу за 
контакт: Радовану Гавриловићу.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

Професор струковних студија за ужу научну област 
Грађевинско инжењерство (наставни предмети: 

Обликовање унутрашњих просторија, Композиција 
и обликовање простора, Градитељство у туризму) 

и ужу научну област Архитектура и урбанизам 
(наставни предмети: Типологија туристичких 

дестинација)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктор наука из нау-
чне области за коју се бира, завршен архитектонски факултет, објавље-
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ни стручни и научни радови и радно искуство у настави. Кандидати уз 
пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе 
или уверења (уколико диплома није издата) о стеченом научном звању 
доктор наука, магистар наука, фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању, списак научних и стручних радова, потврду о радном 
искуству у настави. Услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних 
места и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148

тел. 031/3512-694

Наставник латинског језика - приправник
са 11% радног времена, на одређено време, најдуже до 2 

године

УСЛОВИ: професор класични филолог, професор француског језика и 
књижевности или професор италијанског језика и књижевности.

Наставник немачког језика - приправник
са 33% радног времена, на одређено време, најдуже до 2 

године

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевности, мастер филолог (студијски програм немачки језик и књи-
жевност), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни прдмет, односно профил немачки језик и књижевност).

Наставник физике - приправник
са 50% радног времена, на одређено време, најдуже до 2 

године

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, дипломирани физи-
чар за општу физику и други у складу са правилником.

Наставник за уже стручне предмете за све образовне 
профиле - приправник

на одређено време, најдуже до 2 године

УСЛОВИ: доктор медицине.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Зако-
ном о раду и посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Пријаву, CV и одговарајућу доку-
ментацију (доказ о стручној спреми, уверење о стеченом одговарајућем 
образовању, образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са ЕСПБ, уверење о држављанству), у оригиналу или у овереној 
фотокопији доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 Пожега, Вука Караџића 6

тел. 031/811-498

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

Наставник социологије
са 45% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих 
услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане 
одредбама члана 8 и члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС“, 
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 9/13). Уз пријаву на конкурс прило-
жити: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду о обра-
зовању из психичких, педагошких и методичких дисциплина, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Документација се дос-
тавља у овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ 

о испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој способности 
подноси се пре закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђива-
ности прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене пријаве, 
пријаве без доказа о испуњености свих услова конкурса, као и пријаве са 
неовереном документацијом неће се разматрати.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-383

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

Наставник економске групе предмета
на одређено време до краја школске године

Наставник психологије
са 25% радног времена, на одређено време до краја 

школске године

Наставник физичког васпитања
са 25% радног времена, на одређено време до краја 

школске године

Наставник француског језика
са 22% радног времена, на одређено време до краја 

школске године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања, врста стручне спреме према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у 
настави и стручним школама; да кандидати испуњавају услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављан-
ству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВРАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

17525 Трговиште, ЈНА бр. 5
тел. 017/452-102

Васпитач
за рад у васпитној групи у Доњем Стајевцу, на одређено 

време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три године или студијама 
другог степена - мастер академске студије (специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија 
дипломе), доказ високошколске установе да је кандидат положио испите 
из педагогије и психологије из чл. 8 Закона о основама система и обра-
зовања или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Доказ здравстве-
ној способности доставља изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду, а доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена 
законом - прибавља установа. У поступку одлучивања о избору врши се 
претходна провера психофизичких способности кандидата коју обавља 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. Рок за пријављивање је 8 дана.

Национална служба 
за запошљавање
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ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26360 Пландиште, Војводе Путника 60

тел. 013/861-062, 861-615

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава 
на мађарском језику, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Јерменовцима, настава на 
српском језику, на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Маргити, настава на 
српском језику, на одређено време до краја школске 

2014/2015. године, тј. до 31.08.2015. године

Професор енглеског језика
настава на српском језику, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

Професор физике
за рад у издвојеном одељењу у Маргити и матичној школи у 
Пландишту, настава на српском језику, на одређено време 

ради замене запослене именоване на функцију, са 30% 
радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и да кандидат 
испуњава услове за пријем у радни однос из чл. 120 и 121 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника о врсти и степену 
стручне спреме. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати који су били на психолошкој провери у периоду од 6 месеци пре 
истека рока за пријаву на конкурс треба да то наведу у својој пријави.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад, доказ да кандидат поседује 
образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова) или доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије или доказ о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве достави-
ти на горенаведену адресу.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
26334 Велико Средиште, Стеријина 5

тел/факс: 013/892-133
e-mail: srediste@3dnet.rs

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајућа стручна 
спрема предвиђена Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), дипломирани хемичар, професор 
хемије, професор хемије и физике, професор хемије и биологије, дипло-
мирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, 
дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство, професор биологије 
и хемије, професор физике и хемије за основну школу, дипломирани 
професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, 
дипломирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, про-
фесор географије - хемије, професор биологије - хемије, дипломирани 
професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор биологије - 
хемије, мастер, дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани 
физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер, дипло-

мирани хемичар, мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мас-
тер професор биологије и хемије.

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајућа стручна 
спрема предвиђена Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохр-
ватски језик, професор, односно филолог за југословенску и општу књи-
жевност, професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима, 
професор југословенске књижевности и српског језика, професор југо-
словенске књижевности са страним језиком, професор српског језика и 
књижевности, професор српске књижевности и језика, професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, дипломирани филологсрпског језика са југословенским 
језицима, мастер професор језика и књижевности - студијски програми: 
српски језик, српски језик и књижевност, српска књижевност, српска 
књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, српска филологија, српски језик и лингвистика, филологија, модули: 
српски језик и компаративна књижевност, мастер филолог - студијски 
програми: српски језик, српски језик и књижевност, српска књижевност 
и језик,српска књижевност, српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу, српска филологија, модули: српски језик и српски језик и ком-
паративна  клњижевност. Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима: српски језик и књижевност, српска књижевност и језик, 
српска књижевност и језик са компаратистиком, српска филологија: срп-
ски језик и књижевност, србистика.

ОСТАЛО: држављанство РС; да кандидат има психофизичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на ком се 
обавља васпитно-образовни рад; образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
поседује лиценцу, односно положен стручни испит и да испуњава оста-
ле услове за наставника, педагога или психолога. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење из казнене евиденције из члана 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа по службеној дужности од надлежне полицијске станице, 
за изабраног кандидата, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), оригинал или оверен препис - фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, доказ да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад, оригинал или оверен препис - фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. 
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве слати на адресу школе или у секретаријат школе. Контакт телефон: 
013/892-133.

ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“
26300 Вршац, Школски трг 3

тел. 013/839-853, 838-008
e-mail: оspaja@gmail.com

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Уз кратку биографију и пријаву са назнаком за које радно место 
конкурише, кандидат треба да приложи доказ о одговарајућој врсти стру-
чне спреме - оверену фотокопију дипломе: професор, односно дипломи-
рани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик).

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања, на 

одређено време до повратка одсутне запослене
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УСЛОВИ: Уз кратку биографију и пријаву са назнаком за које радно место 
конкурише, кандидат треба да приложи доказ о одговарајућој врсти стру-
чне спреме - оверену фотокопију дипломе: професор енглеског језика; 
професор разредне наставе; дипломирани филолог, односно професор 
језика и књижевности; дипломирани школски педагог или школски психо-
лог; дипломирани педагог или дипломирани психолог; наставник енглес-
ког језика у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи; настав-
ник енглеског језика са положеним стручним испитом по прописима из 
области образовања или лиценцом за наставника; наставник разредне 
наставе; лице које испуњава услове за наставника предметне наставе 
у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из 
педагошке психологије или педагогије и психологије као и методике 
наставе; професор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу; професор разредне наставе који је на основним студијама савладао 
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма 
модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског 
оквира; дипломирани библиотекар - информатичар; мастер филолог; 
мастер професор језика и књижевности; мастер учитељ; дипломирани 
учитељ - мастер; мастер учитељ, који је на основним студијама савладао 
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма 
модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског 
оквира, дипломирани учитељ - мастер који је на основним студијама 
савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем 
преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност 
програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког 
европског оквира, мастер библиотекар - информатичар. Лица из става 2 
тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професори одговарајућег језика 
треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европс-
ког оквира). Лица из става 2 тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање језика 
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису 
завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил. 
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно 
признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 
Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја. Предност за извођење наставе 
из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из 
става 2 овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одгова-
рајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер 
филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), 
односно професор, односно наставник одговарајућег страног језика, мас-
тер учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер, односно професор 
разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер професор или 
професор у предметној настави и наставник у предметној настави са 
положеним испитом Б2. Поред одговарајућег образовања, односно дос-
тављених одговарајућих доказа о испуњености горенаведених захтева, 
кандидат мора да испуњава следеће опште услове: да је држављанин 
РС, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетних лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да поднесе доказе о 
испуњавању горенаведених услова: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном конкурсом захтеваном образовању; доказ о 
положеним испитима из одговарајућих предмета код оних звања где се 
то тражи у конкурсу; оригинал или оверену копију уверења о држављан-
ства (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених; доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додат-
не информације могу се добити на број телефона: 013/839-853. Прија-
ве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или 
поштом, на горенаведену адресу.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

23253 Конак, Маршала Тита 14

Секретар
на одређено време, са 25% радног времена, до повратка 

раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који 
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године.

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

раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, професор геогра-
фије и историје и дипломирани географ - просторни планер.

Наставник разредне наставе у комбинованом 
одељењу

на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, про-
фесор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ или дипломирани учитељ мастер.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс кандидат подноси: оригинал, оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи, уверење о држављанству, уверење 
о здравственој способности од надлежне здравствене установе кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду, уверење о некажњавању 
прибавља школа службеним путем. Документа се подносе у року од 8 
дана од дана објављивања, на адресу школе. Информације се могу доби-
ти на број телефона: 023/3856-006.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање доцента/ванредног професора за 
ужу научну област Информационе технологије

на период од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор техничких наука, способност 
за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама. Услови за звање 
ванредног професора: доктор техничких наука, способност за наставни 
рад, да има научне, односно стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима, са рецензијама, као и више научних радова од 
значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално 
стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову 
сорту и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу 
научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима.

Наставник у звање доцента/ванредног професора за 
ужу научну област Индстријско инжењерство

на период од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор техничких наука, способност 
за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама. Услови за звање 
ванредног професора: доктор техничких наука, способност за наставни 
рад, да има научне, односно стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима, са рецензијама, као и више научних радова од 
значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално 
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стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову 
сорту и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу 
научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну 
област Инжењерство заштите животне средине

на одређено време од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са просеком оцена најмање 
осам на студијама првог степена.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну 
област Индустријско инжењерство у експлоатацији 

нафте и гаса
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са просеком оцена најмање 
осам на студијама првог степена.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, 
биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском 
звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и саме радо-
ве), подносе се Факултету у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник индивидуалне наставе - реедукатор 
психомоторике

на одређено време ради замене запосленог за период 
обављања дужности директора школе у првом мандату

(до 17.11.2014.)

УСЛОВИ: основно образовање и васпитање: лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање за извођење наставе у основној школи за 
образовање ученика са сметњама у развоју - ментално ометених: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лица из 
става 1 тач. 1 и 2 морају да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник дефектолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање за 
извођење наставе у основној школи за образовање ученика са сметњама 
у развоју - ментално ометених: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лица из става 1 тач. 1 и 2 морају да имају обра-
зовање 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 Европс-
ким системом преноса бодова.

Дефектолог - васпитач са децом са сметњама у 
развоју у развојној групи

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: лице са одговарајућим високим образовањем на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер и специјалистич-
ке академске студије) и лице са одговарајућим високим образовањем на 
основним студијама у трајању од најмање четири године - дефектолог 
- васпитач, у складу са законом. Лице из става 1 мора да има образо-
вање 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 
системом преноса бодова.

Наставник индивидуалне наставе - корективни рад
са 90% радног времена, на одређено време ради замене 
запосленог који обавља дужност помоћника директора 

школе (најдуже до 31.08.2015.)

УСЛОВИ: средње образовање и васпитање: лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање за извођење наставе и других облика образов-
но-васпитног рада у стручним школама за ученике лако ментално оме-
тене у развоју: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лица из става 1 тач. 1 и 2 морају да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова.

Наставник теоријске наставе, предмет: Основе 
машинства, подручје рада: Машинство и обрада 

метала
са 20% радног времена, на одређено време ради замене 
запосленог који обавља дужност помоћника директора 

школе (најдуже до 31.08.2015.)

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дипло-
мирани инжењер машинства; професор машинства. Наставници, поред 
стручне спреме предвиђене у алинеји 1 и 2 после става 1 морају поседо-
вати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипло-
мираног дефектолога, дипломирани дефектолог за методику наставе за 
предмете у подручју рада машинство и обрада метала. Лица из алинеје 1 
и 2 после става 1 и алинеје 1 после става 2 морају да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова.

Наставник теоријске наставе, предмет: Материјали и 
обрада метала, подручје рада: Машинство и обрада 

метала
са 30% радног времена, на одређено време ради замене 
запосленог који обавља дужност помоћника директора 

школе (најдуже до 31.08.2015.)

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дипломи-
рани инжењер технологије, група неорганско - технолошка; дипломира-
ни инжењер машинства; професор машинства; дипломирани инжењер 
металургије. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 
до 4 после става 1 морају поседовати стручну дефектолошку оспособље-
ност или стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефе-
ктолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и 
обрада метала. Лица из алинеје 1 до 4 после става 1 и алинеје 1 после 
става 2 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.

Наставник теоријске наставе, предмет: Технологија 
шивења, подручје рада текстилство и кожарство, 

образовни профил: конфекцијски шивач
са 10% радног времена, на одређено време ради замене 
запосленог који обавља дужност помоћника директора 

школе (најдуже до 31.08.2015.)

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
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демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, 
наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 
дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; инжењер 
технологије за текстилну конфекцију; дипломирани инжењер за текстил-
но инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстил-
ног инжењерства; дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно 
инжењерство или текстилни; дипломирани инжењер текстилне техноло-
гије, смерови механичко - текстилни или хемијско - текстилни; дипло-
мирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломи-
рани инжењер текстилно - машинске струке; дипломирани инжењер за 
текстилно инжењерство текстилно - машинске струке, односно дипломи-
рани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно - машинска струка; 
дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и 
одеће; дипломирани инжењер текстилног инжењерства - информатич-
ке струке. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1-10 
после става 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефе-
ктолог за методику наставе за предмете у подручју рада текстилство и 
кожарство. Лица из алинеје 1-10 после става 2 и алинеје 1 после става 3 
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 шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник практичне наставе, подручје рада 
текстилство и кожарство

са 40% радног времена, на одређено време ради замене 
запосленог који обавља дужност помоћника директора 

школе (најдуже до 31.08.2015.)

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Послове наставника практичне наставе може да обавља и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године, вишим образовањем или са одговарајућим средњим образо-
вањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и 
петогодишњим радним искуством у струци стеченим после специјалис-
тичког, односно мајсторског испита петогодишњом праксом; дипломира-
ни дефектолог; олигофренолог са савладаним програмом методике пред-
мета у подручју рада текстилство и кожарство; дипломирани инжењер 
технологије текстила; дипломирани инжењер технологије текстилне кон-
фекције; инжењер технологије, смер производња обуће; инжењер тех-
нологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије тексти-
ла; дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство; 
дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или 
текстилни; дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање 
текстила и одеће; дипломирани инжењер за текстилно инжењерство 
текстилно - машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстил-
но инжењерство - текстилно - машинска струка, дипломирани инжењер 
текстилно - машинске струке; текстилни инжењер за одевну технологију; 
инжењер технологије за текстилну конфекцију; текстилни инжењер, 
смерови конфекцијски, конфекцијско - текстилни и конфекцијско - три-
котажни; текстилни инжењер, моделар конструктор; инжењер техноло-
гије за производњу кожне галантерије; инжењер технологије за обраду 
и прераду коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за индус-
трију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; инжењер технологије, 
смер кожно - прерађивачки, група производња обуће; инжењер техно-
логије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије за про-
изводњу кожне галантерије и конфекције; инжењер технологије, смер 
производња кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и пре-
раду коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције; 
инжењер за индустрију кожне галантерије; инжењер технологије, смер 
кожно - прерађивачки, група производња коже и крзна; инжењер тех-
нологије за производњу кожне конфекције; лице са стеченим средњим 
образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни про-
фил у подручју рада текстилство и кожарство. Наставници практичне 
наставе поред стручне спреме предвиђене у алинеји 2-26 после става 
2, морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога. Лица из алинеје 1 до 27 после става 
2 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 шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова.

Помоћни наставник, подручје рада текстилство и 
кожарство, област текстилство

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: лице које је стекло средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању за образовни профил, односно занимање: 
текстилни техничар; конфекцијски техничар; техничар - моделар одеће; 
конфекционар кројач; текстилни радник.

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
достави следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању - за радно место: наставник практичне наставе, 
подручје рада текстилство и кожарство - оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању или оверену фотокопију доказа о 
стеченом одговарајућем средњем образовању и положеном специјалис-
тичком, односно мајсторском испиту и петогодишњем радном искуству 
у струци стеченом после специјалистичког, односно мајсторског испита 
петогодишњом праксом; оверену фотокопију доказа да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Програм за стицање образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина реализује високошколска устано-
ва у оквиру акредитованог студијског програма или као програм обра-
зовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, 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, о 
чему доставља доказ у овереној фотокопији. За радно место: помоћни 
наставник, подручје рада текстилство и кожарство, област текстилство - 
овај доказ се не доставља; оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оверену фотокопију доказа да је лице стекло одговарајуће образовање 
на српском језику или да је положило испит из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске установе, за радна места: 
наставник дефектолог и дефектолог - васпитач, са децом са сметњама у 
развоју у развојној групи; оверену фотокопију доказа да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на српском језику или да је поло-
жило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, за сва остала радна места, оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о подацима из казнене евиденције који се воде у МУП-у 
Републике Србије - прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, 
непотпуне и неуредне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Македонска 2

Наставник стручних предмета пољопривредне 
струке

на одређено време, за следеће предмете:

20% Предузетништво (за образовни профил: 
пољопривредни техничар)

28% Практична настава (за образовни профил: 
пољопривредни техничар - 2. разред)

25,4% Практична настава (за образовни профил: 
пољопривредни техничар - 3. разред)

26,6% Паркарство и практична настава (за образовни 
профил: техничар хортикултуре)
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Наука и образовање

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања: за предмет: 
предузетништво - дипломирани инжењер пољопривреде, сви одсеци или 
смерови; дипломирани инжењер агрономије; дипломирани економиста; 
мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске 
студије на одсеку: Агроекономија, Ратарство и повртарство, Воћарство и 
виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина, Мелиорације, Пољоприв-
редна техника, Зоотехника или Сточарска производња; мастер инжењер 
шумарства, претходно завршене основне академске студије на одсеку: 
Пејзажна архитектура; мастер инжењер шумарства, односно пољоприв-
реде, претходно завршене основне академске студије из области: Пејзаж-
не архитектуре и хортикултуре; мастер економиста, претходно завршене 
студије првог степена - основне академске студије у области Економије. 
За предмет: биљна производња 1 (образовни профил: пољопривредни 
техничар 2. разред) - а) образовни профил: техничар пољопривредне 
технике (у другом разреду за садржаје програма пољопривредне произ-
водње); б) образовни профил: пољопривредни произвођач (у другом раз-
реду за садржаје програма биљне производње): дипломирани инжењер 
пољопривреде за ратарство; дипломирани инжењер пољопривреде за 
ратарство и повртарство; дипломирани инжењер пољопривреде, смер 
ратарско - повртарски; дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: 
ратарство - повртарство или општи; дипломирани инжењер пољоприв-
реде, одсек или смер ратарски; дипломирани инжењер пољопривреде 
за заштиту биља и прехрамбених производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде, смер заштита биља; дипломирани инжењер пољоприв-
реде, смер или одсек за заштиту биља; дипломирани инжењер 
пољопривреде за мелиорације; дипломирани инжењер пољопривреде 
за мелиорације земљишта; дипломирани инжењер агрономије; мастер 
инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије 
на одсецима: Ратарство и повртарство или Фитомедицина. За предмет: 
биљна производња 2 (образовни профил: пољопривредни техничар 3. 
разред) - дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виногра-
дарство; дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћар-
ско - виноградарски; дипломирани инжењер пољопривреде, општи смер; 
дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; дипломирани 
инжењер агрономије; мастер инжењер пољопривреде, претходно завр-
шене основне академске студије на одсеку: Воћарство и виноградарство. 
За предмет: паркарство и практична настава, за образовни профил: тех-
ничар хортикултуре - а) образовни профил техничар хортикултуре (у дру-
гом, трећем и четвртом разреду); б) образовни профил: цвећар - вртлар (у 
првом, другом и трећем разреду); в) образовни профил: пољопривредни 
произвођач (у другом разреду) - дипломирани инжењер пољопривреде 
за хортикултуру; дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: хорти-
култура или ратарско - повртарски; дипломирани инжењер пољоприв-
реде, смер општи или ратарство - повртарство; дипломирани инжењер 
пољопривреде за ратарство; дипломирани инжењер пољопривреде за 
ратарство и повртарство; дипломирани инжењер пољопривреде - одсек 
или смер ратарски; дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и 
виноградарство; дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек 
воћарско - виноградарски; дипломирани инжењер шумарства за пејзаж-
ну архитектуру; дипломирани инжењер агрономије; мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсе-
цима: Хортикултура, Ратарство и повртарство или Воћарство и виногра-
дарство; мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне 
академске студије на одсеку: Пејзажна архитектура; мастер инжењер 
шумарства, односно пољопривреде, претходно завршене основне ака-
демске студије из области: Пејзажне архитектуре и хортикултуре.

Наставник српског језика и књижевности
са 77,70% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика 
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и 
Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста) 
(студијски програм Српска филологија: српски језик и лингвистика); мас-
тер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програми: Срп-
ска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски 
програм Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност);

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати следеће услове: поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-

ницима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. 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 доста-
ве: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни 
однос без положеног одговарајућег испита), доказ да кандидат зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад, доказ исправе коју издаје 
високошколска установа, а којом доказују да су стекли образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина из члана 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања, односно да су на 
студијама положили испите из психологије и педагогије, у складу са чла-
ном 121 став 10 овог Закона. Пре закључења уговора о раду кандидат 
је дужан да достави доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима. Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. 
У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Дирек-
тор доноси одлуку о избору наставника, васпитача и стручног сарадника 
у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на адресу шко-
ле. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
на број телефона: 023/562-189.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област Текстилно одевне науке, предмети: 
Механичка текстилна технологија, Конструкција 

равних текстилних производа, Пројектовање 
текстилних производа
са 10% радног времена

УСЛОВИ: услови за звање редовног професора: доктор наука текстилне и 
одевне технологије, способност за наставни рад, који има научне, однос-
но стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са 
рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој науке, као 
и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области 
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, 
оригинални метод, и сл.), односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку зада-
така за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима, већи број научних 
радова који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у 
међународним или водећим часописима, са рецензијама, већи број науч-
них радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним 
скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно ост-
варење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер 
академским студијама. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању усло-
ва конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем 
академском звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге 
и сами радови), подносе се у року од 8 од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови“, на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрења-
нин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 
023/550-501.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Рођена сам 15.11.1956. године и имам 
око 34 године радног стажа. Уговор о 
раду у предузећу у коме сам тренутно 
ангажована (дуже од годину дана) ис-
тиче крајем новембра и не верујем да 
ће бити обновљен, јер потребе посла 
то не захтевају. Занима ме, с обзиром 
на нове прописе, да ли ћу тада моћи да 
остварим право на новчану накнаду до 
испуњења једног од услова за пензију? 

На основу података које имамо конста-
товали смо да нису испуњени услови да ост-
варите право на новчану накнаду у трајању 
од 24 месеца, ако захтев поднесете после 
престанка новог осигурања у трајању од 
12 месеци. У складу са важећим прописи-
ма о пензијском и инвалидском осигурању, 
нећете испунити услов за остваривање пра-
ва на пензију (како старосну тако и превре-
мену старосну пензију) у наредне две годи-
не. Према изменама и допунама Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању, жена 
остварује право на старосну пензију у 2015. 
години када наврши 60 година и 6 месеци 
живота, а у 2016. години када наврши 61 
годину живота. Како сте рођени 15.11.1956. 
године, тражене услове нећете испунити у 
наредне две године. Такође, с обзиром на 
године радног стажа, а под условом да до-
приноси буду уплаћени за период за који 
сте били пријављени на осигурање, нећете 
имати стаж осигурања  на основу кога бис-
те у наредне две године испунили услов за 
пензију. 

Имам радни стаж од 6 месеци у БЈР 
Македонији, који није заведен у радну 
књижицу. Шта је потребно од докуме-
ната како бих доказао овај радни стаж 
на бироу рада у Врању?

Иако у питању нисте прецизирали који 
је разлог доказивања стажа у Републици 

Македонији, претпостављамо да сте подне-
ли захтев за остваривање права на новча-
ну накнаду и са тим у вези указујемо да су 
Савезна Република Југославија и Република 
Македонија склопиле Споразум о социјал-
ном осигурању, који се примењује почев од 
01.04.2002. године. Према овом споразуму, 
стаж осигурања навршен у једној држави 
уговорници узима се у обзир за право на да-
вање у случају незапослености према прав-
ним прописима друге државе уговорнице, 
ако је незапослено лице у држави у којој ост-
варује право на давање било осигурано по 
основу запослења укупно најмање 9 месеци 
у последњих 12 месеци пре подношења за-
хтева. Услов минималног периода запослења 
од девет месеци не односи се на незапослена 
лица чије је запослење било предвиђено на 
дужи рок, али је окончано без њихове кри-
вице пре навршених девет месеци или која 
имају пребивалиште на територији државе 
уговорнице у којој подносе захтев за давање.

Стаж осигурања навршен у Републици 
Македонији  мора бити потврђен од стра-
не надлежног носиоца осигурања (Завод 
за запошљавање Републике Македоније) и 
као такав сабира се са стажом осигурања у 
Републици Србији, у погледу испуњености 
услова за утврђивање трајања права на нов-
чану накнаду (члан 72 Закона о запошља-
вању и осигурању за случај незапослености). 
Надлежна филијала која одлучује о вашем 
захтеву за новчану накнаду ће, уколико је 
стаж остварен у Републици Македонији од 
утицаја на дужину трајања новчане нак-
наде, исти проследити на потврђивање на-
длежном органу у Републици Македонији, 
а на основу доказа којима располажете, 
будући да стаж није евидентиран у радној 
књижици. Додатно појашњење можете до-
бити у вашој филијали НСЗ, од сарадника 
на пословима остваривања права из осигу-
рања за случај незапослености.

СТАЖ У МАКЕДОНИЈИ

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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„Влада Србије отворена је за либе-
рализацију тржишта која би омогућила 
бржи проток људи и капитала“, изјавио 
је министар привреде Србије Жељко 
Сертић, коментаришући препоруку 
Игманске иницијативе о либерализа-
цији тржишта радне снаге у региону, 
пренела је подгоричка ТВ „Атлас“. 

Процене указују да је у Црној Гори, 
Србији, Хрватској и БиХ незапослено 
више од 1,7 милиона људи, наводи ТВ 
„Атлас“ и подсећа на недавно предста-
вљену идеју Игманске иницијативе о 
либерализацији тржишта радне сна-
ге по узору на нордијске земље, а у 
циљу смањења незапослености, сивог 
тржишта и унапређења пословне са-
радње земаља региона.

„Подржаћемо сваку иницијативу 
која ће либерализовати тржиште и омо-
гућити бржи проток људи и капитала“, 
казао је Сертић и додао да је премијер 
Србије Александар Вучић на берлин-
ској конференцији о Западном Балкану, 
одржаној у августу, предложио форми-
рање царинске уније, што би подразу-
мевало већу сарадњу него што је случај 
са зоном слободне трговине Цефта.

„Све што данас нуди ЕУ, ми можемо 
да тренирамо и радимо унутар нашег 
окружења“, оценио је Сертић.

Црногорска влада саопштила је да 
је Подгорица отворена за радну снагу 
из региона, као и да је земља препозна-
та у региону по великој апсорпционој 
моћи радне снаге из непосредног ок-
ружења.

„Верујемо да је могуће спроводи-
ти тржишну размену на нивоу региона 
и да је она добра и за једну и за другу 
страну“, казао је за ТВ „Атлас“ министар 
економије Црне Горе Владимир Кава-
рић. 

У црногорском Заводу за запошља-
вање, међутим, наводе да нордијски 
модел либерализације тржишта радне 
снаге може бити добра основа, али је 
питање да ли се такав модел може при-
менити на сиромашнијем Балкану.

„Нордијске земље су богате и не 
суочавају се са проблемима са којима 
се ми суочавамо. Када је реч о отва-
рању тржишта радне снаге између ове 
четири земље, треба радити постепено 
и добро испланирати“, саопштено је из 
Завода.

Полазећи од искуства нордијс-
ког модела сарадње између Данске, 
Исланда, Норвешке, Финске и Швед-
ске, у којем, између осталог, постоји и 
заједничко тржиште рада, експерти 

Игманске иницијативе су препоручи-
ли образовање међудржавног савета 
земаља Дејтонског споразума, који би 
се бавио развојем регионалне сарадње 
у запошљавању. Савет би требало да 
ради на анализи постојећих прописа 
и праксе како би се израдила деклара-
ција којом би били обухваћени полазни 
елементи за утврђивање заједничких 
смерница сарадње, развоја политика 
запошљавања и утврђивања правно 
уређеног тржишта рада. Задатак би 

био и стварање услова за прилагодљи-
во и ефикасно тржиште рада, олакшано 
пословање, унапређење положаја рад-
ника и заштиту радних права. На овај 
начин би постојала боља прегледност 
радних миграција и успоставио би се 
бољи систем сузбијања рада на црно, 
што је заједнички интерес свих држава.

Посебно је истакнуто да би скла-
пање билатералних споразума у об-
ласти рада и запошљавања између 
четири земље могло знатније да уна-
преди пословну сарадњу и запошља-

вање. Споразуми би требало 
да буду засновани на реалној 
процени понуде и потреба за 
одређеним профилом радника 

и да садрже конкретне услове под који-
ма ће се одвијати миграција радне сна-
ге, али и прецизно дефинисане начине 
заштите радника миграната.

АКТУЕЛНО   Србија подржава либерализацију тржишта радне снаге у региону

НОРДИЈСКИ МОДЕЛ
У Црној Гори, Србији, Хрватској и БиХ незапослено више од 1,7 милиона људи, па се 

разматра идејa Игманске иницијативе - либерализацијa тржишта радне снаге по узору 
на нордијске земље, у циљу смањења незапослености и сивог тржишта

А.Б.

  (Не)легални токови
     У Црној Гори запошљава се више странаца него домаћих радника, првенствено 
у грађевинарству, угоститељству и пољопривреди, а чак 46,15 одсто долази из 
Србије. Тамо раде на црно, послодавци их не пријављују, па немају ни здравстве-
ну ни социјалну заштиту, нити им се рад рачуна у пензијски стаж.
    Став већине чланова Одбора за здравство, рад и социјално старање Скупшти-
не Црне Горе био је да радници из земаља у окружењу који раде у Црној Гори 
заправо никоме од домаћих радника не заузимају посао, јер готово сви раде у 
областима у којима домаћи радници углавном неће да раде. Све то било је ар-
гумент више да чланови Одбора подрже предлог Игманске иницијативе, јер би 
се тиме све увело у легалне токове и у договору са суседним државама, из којих 
је највећи прилив радника, уговориле квоте и области у којима би се радници 
запошљавали.
   Иако су и Хрватској потребни радници у грађевинарству и другим области-
ма, који би радо дошли из Босне и Херцеговине, али и Војводини сезонци за 
пољопривредне радове, ипак нема одговарајуће међудржавне сарадње како би 
се ускладила политика запошљавања у региону, у којем постоје велика законска 
ограничења за запошљавање странаца.

„Подржати сваку иниција-
тиву која ће либерализова-
ти тржиште и омогућити 

бржи проток људи и капита-
ла“, каже министар привреде 

Србије Жељко Сертић

„Верујемо да је могуће спро-
водити тржишну размену 
на нивоу региона“, истакао 
министар економије Црне 
Горе Владимир Каварић
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У оквиру пројекта „Омладинско предузетништво“, за 
чију је реализацију Град Ужице издвојио милион ди-
нара, петоро младих Ужичана са разрађеним послов-
ним идејама је добило субвенције за самозапошља-

вање. 
Бранко Гавриловић, Члан Градског већа за омладину, 

истакао је да је Ужице у погледу подстицања предузетништ-
ва међу младима направило искорак у односу на друге ло-
калне самоуправе.

„Кренули смо да субвенционишемо омладинско преду-
зетништво пре него што уђе у Националну стратегију за мла-
де, која ће бити усвојена 2015. године. Овим пројектом нисмо 
много променили реално стање када је незапосленост мла-
дих у питању, али смо дали улазницу за времена која долазе. 
Будућност младих је у активизму, неформалном образовању 
и квалитетним идејама које ће Ужице увек подржавати“, ис-
такао је Гавриловић.

Пројекат је реализован у сарадњи са ужичком филија-
лом Националне службе за запошљавање и Регионалном 
развојном агенцијом Златибор, које су пружале информатив-
ну, логистичку и техничку подршку.

Зорица Милошевић, директорка ужичке филијале 
НСЗ, истакла је да су млади Ужичани испољили интересо-
вање за предузетништво и да су спремни, уз све ризике које 
бизнис носи, да покрену сопствене фирме.

„Национална служба за запошљавање је вршила пријем, 
обраду и бодовање поднетих захтева са бизнис планом и на 
основу унапред утврђених критеријума, у сарадњи са Гра-
дом Ужицем и Регионалном развојном агенцијом, донела 
коначну одлуку о субвенционисању 5 младих предузетника. 
Све пословне идеје су из области услужних делатности“, ис-
такла је Зорица Милошевић.

Слободан Јездић, дипломирани инжењер пејзажне ар-
хитектуре, отвара агенцију за уређење и одржавање зелених 
рекреационих и парковских површина и добро је истражио 
тржиште.

„После завршених студија решио сам да се вратим у свој 
родни град и опробам у сопственом бизнису, баш у делат-
ности за коју сам се школовао. Мислим да на овом подручју 
нема довољно стручних људи који се баве пејзажном архи-
тектуром, а као туристички крај имамо великог потенцијала 
за тако нешто“, каже млади предузетник.

На подручју Ужица тренутно је на евиденцији незапос-
лених 1.338 младих, већина има између 25 и 29 година.

    СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Локални акциони план запошљавања за 2014. годину усвојило шест локалних самоуправа

ОД ЈАВНИХ РАДОВА
ДО СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Локалне самоуправе издвојиле 53,2 милиона динара

У Сремском округу, који чини град Сремска Митровица и 6 општина - Шид, Рума, Ириг, Инђија, Стара Пазова и 
Пећинци, локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ) за 2014. годину усвојило је 6 локалних самоуправа. ЛА-
ПЗ-ом су предвиђене следеће мере: јавни радови, стручна пракса, обуке и приправници. За реализацију ових мера 
локалне самоуправе су издвојиле 53.262.862,64 динара, док је Покрајински секретаријат за запошљавање, привре-

ду и равноправност полова учествовао у суфинансирању ових мера у износу од 25.550.000 динара.
У наведене мере укључена су 324 незапослена лица - на јавним радовима 152, у програм стручне праксе 154 лица, а 18 
лица ће бити ангажовано код послодаваца као приправници.
Носиоци активности у свим локалним саветима за запошљавање су представници Националне службе за запошљавање 
који су учествовали у изради локалних планова. Такође, Филијала Сремска Митровица је пружила комплетну техничку и 
логистичку подршку локалним самоуправама како би се предвиђени програми и мере у целости реализовали. 

Биљана Терзић

Н.Радмановић 

ОМЛАДИНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО    Додељени уговори младим Ужичанима који су 
покренули сопствени посао

БИЗНИС КАО ИЗАЗОВ И - ШАНСА
Слободан Јездић, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, отвара агенцију за 

уређење и одржавање зелених рекреационих и парковских површина
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Поводом 5. октобра, Међународног дана наставника и 
прославе 10 година пројекта „Креативна школа“, уру-
чене су награде наставницима који су учествовали 
на конкурсу „Креативна школа“. Завод за унапређи-

вање образовања и васпитања и „Мајкрософт“ (Microsoft) 
прогласили су најкреативније наставнике у Србији, оне који 
осмишљавају и уводе иновације у наставу и замењују тра-
диционална екс катедра предавања другим методама и об-
лицима наставе, користећи информационо-комуникационе 
технологије. 

Награде на конкурсу „Креативна школа“ доби-
ло је 18 наставника из различитих места у Србији: 
Новог Сада, Ниша, Обреновца, Краљева, Ариља, 
Кијева, Печењеваца и Београда. Свечано прогла-
шење победника је одржано у београдском Медија 
центру, у петак, 3. октобра. 

Ове године су се на конкурс за иновације у настави 
пријавила 632 наставника са 316 радова, од чега је 211 радо-
ва увршћено у базу угледних радова на порталу „Креативна 
школа“ (www.kreativnaskola.rs). Радови покривају све области 
заступљене у основним и средњим школама: од српског јези-
ка и књижевности, преко математике, природних и друштве-
них предмета, до стручних предмета у средњим стручним и 
уметничким школама.

Радови које наставници сваке школске године шаљу на 
конкурс „Креативна школа“ служе осталим наставницима у 
Србији као инспирација за увођење иновација у наставу и 
као квалитетне дигиталне припреме за час. На порталу ће 
бити више од 1500 радова са предлозима иновација у на-
стави применљивих у образовном систему Србије, од којих 
сваки носи припрему за најмање један, а највише пет часова 
наставе. 

Наставница Љиљана Јовановић о првонаграђеном 
раду у категорији млађих разреда основне школе, који је ра-
дила у сарадњи са својом колегиницом Надом Пуртић и 
ученицима ОШ “Жарко Зрењанин” Нови Сад, каже: 

“Идеја и мотивација да одаберемо мобилно учење као 
модел помоћу којег бисмо промениле начин на који деца ус-
вајају ново градиво је било наше опажање да велики број деце 
још од најранијег школског узраста поседује и доноси у шко-
лу мобилне телефоне и вешто и радо их користе за прављење 
фотографија. Осмислиле смо активности у току којих деца 
користе те исте телефоне у наставне сврхе, тј. посматрају свет 
око себе кроз око камере, фотографишу појмове ван учиони-
це и слике доносе на час, где оне постају наставни материјал 
који су ђаци сами одабрали и осмислили. За овакве часове 
довољно је да ученици имају и најједноставнији модел мо-
билног телефона“, рекла је Јовановићева.

Првонаграђени у категорији средњих школа је рад „Учи-
ти о Холокаусту кроз истраживање и снимање филма“, који 
су осмислиле и реализовале професорке Марсела Ешкена-
зи Милутиновић из Пољопривредно-хемијске школе „Др 
Ђорђе Радић“ и Гордана Петровић из Машинско-техничке 
школе „14. октобар“ из Краљева.

Рад кроз пројектну 
наставу даје ученицима 
могућност да буду ствара-
оци документарног филма, 
што је уз коришћење ин-
формационих технологија 
данас лако и доступно, а на 
тему која је важна, ванвре-
менска и увек актуелна, 
наведено је у образложењу 
награђеног рада.

Свечаности је прису-
ствовала и државна секретарка у Министарству просвете 
Снежана Марковић, истакавши да су база радова и зајед-
ница наставника окупљених око „Креативне школе“ добра 
слика шта наши наставници знају и могу да учине како би 
настава била ефикаснија и занимљивија, што за резултат 
има побољшање образовног система уопште.

Директор Завода за унапређивање образовања и вас-
питања Зоран Аврамовић рекао је да наши наставници 
учешћем на конкурсу афирмишу наставничку професију, 
њихове школе и наш образовни систем.

„Завод за унапређивање образовања и васпитања им се 
најлепше захваљује на труду и доприносу унапређивању на-
ставе у Србији“, рекао је Аврамовић.

Директор „Мајкрософт“ канцеларије у Србији Жељко 
Вујиновић истакао је да 26.000 наставника користи диги-
талну припрему за час на порталу „Креативна школа“, коју су 
направиле њихове колеге, наставници у Србији.

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У СЛУЖБИ ЕДУКАЦИЈЕ   „Креативна школа“ увођења иновација у наставу кроз 
квалитетне дигиталне припреме за час 

МОБ КАО НАСТАВНО СРЕДСТВО

26.000 наставника користи 
дигиталну припрему за час 

на порталу „Креативна 
школа“, коју су направиле 

њихове колеге, наставници 
у Србији

На порталу више од 1500 радова са предлозима иновација у настави применљивих у 
образовном систему Србије
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Породични бизнис Маје и Бориса Павловића по-
стоји десет година. Пример је одрживости мале фир-
ме, која се захваљујући предузетничком дару Павло-
вића, али и подршци програма запошљавања НСЗ, 

развијала и напредовала.
Почело је 2004. године, када је Маја регистровала СР 

„Стаки“, за производњу предмета од текстила, уз подршку 
програма за самозапошљавање. Потом је 2007. године, та-
кође уз коришћење субвенције за самозапошљавање, Борис 
покренуо „Стаки хоум“,  регистрован за производњу кућног 
текстила и текстила за хотеле. Ускоро је дошло до спајања 
програма две фирме, те се брачни пар Павловић определио 
за прозводњу беби-опреме, дечијег програма, рекламног 
програма (израда рекламних мајица, тренерки, пешкира).

У фирми је данас четворо запослених. Борис је задужен 
за кројење, док су на позицији шивача Маја и две раднице. 
Једна радница је 2011. године запослена уз субвенцију по 
програму новог запошљавања за опремање новог радног 
места. 

Један погон за шивење је у Сечњу, а други погон и оп-
рема за кројење су у оквиру породичне куће Павловића у 
Зрењанину.

Беби-програм им је велики адут у производњи. С об-
зиром да у Средњобанатском округу не постоји фирма за 
производњу беби-опреме, на овом подручју немају конку-
ренцију. Робу пласирају искључиво познатим купцима у 
Зрењанину, Новом Саду, Београду и Панчеву. 

Борис Павловић истиче: „Ми искључиво производи-
мо, немамо своју малопродају. Задовољни смо како све за 
сада функционише. До сада смо много уложили у опрему 
и верујемо да ћемо опстати на тржишту, јер добијамо само 
похвале за наше производе, када је у питању дезен, модели, 
израда, квалитет материјала“.

Производи носе ознаку робне марке - „Стаки“ и  лого знак 
- фигуру коале, као ознаку квалитета. Велике наде полажу у 
релативно нов артикал у програму - беби бодиће, квалитет-
не израде са атрактивним принтом. Чињеница да су назив 
и лого инкорпорирани у принт на дечијој одећи, показује у 
којој мери Павловићи држе до свог статуса и реномеа.

Силвиа Фехер наставила је посао који је давних шез-
десетих година прошлог века започео њен деда. Деда 
је по струци био столар, бавио се ручном израдом ра-
мова, у породичној кући опремио је радионицу која и 

данас постоји. Данашњим речником - у почетној фази, када 
су се производи ове радње радили на традиционалан начин 
и ручно, породични бизнис Фехерових био је стари занат.

Потом је 1979. године Силвијин отац преузео радњу, уна-
пређујући начин израде увођењем нових рамова и стакала и 
иновирајући финалне производе. Господин Фехер отворио је 
и продавницу у ширем центру Зрењанина, која и даље ради, 
а његови клијенти су физичка лица. 

Јуна ове године Силвиа је уз финансијску подршку про-
грама за самозапошљавање регистровала радњу „Фехер 023“. 
Силвиа је трећа генерација у породичном бизнису на изради 
рамова, а клијенти СР „Фехер 023“ су правна лица. Муштерије 
су претежно из Зрењанина, а рамове, према спецификацији 
материјала и начина израде, израђује по поруџбини. 

Јефтини, индустријски израђени рамови велика су 
конкуренција овој самосталној радњи, али квалитет који се 
везује за презиме Фехер и даље је гаранција за  врхунско 
урамљивање. Штавише, још има Зрењанинаца који се сећају 
Силвијиног деде и због тога се опредељују за ову радњу.

С обзиром да је преузела очеву радионицу, део материја-
ла и опреме већ поседује, а средства субвенције искористила 
је за куповину машине за тзв. фазетирање стакла (обарање 
ивица), машине за пескарење и нешто ситног алата. Иако је 
фирма тек у другом тромесечју рада, Силвиа планира да ин-
тензивира рекламирање, пре свега на „Фејсбуку“. Завршила 
је вишу пословну школу, а пре отискивања у предузетничке 
воде радила је у очевој продавници и у једном предузећу у 
коме је била задужена за административне послове и вођење 
пословних књига.

А.Ш.

А.Штрбац

РАМ ЗА СЛИКУ 
БИЗНИСА

Средства субвенције Силвиа Фехер 
искористила је за куповину машина за 

фазетирање стакла и пескарење

ОНИ СУ УСПЕЛИ   
Трећа генерација Фехер у породичном послу

КАКО СЕ КРОЈИ УСПЕХ
Породични бизнис Маје и Бориса Павловића

Почело је 2004. године, уз подршку програма 
за самозапошљавање. Један погон за шивење 

налази се у Сечњу, а други и опрема за кројење у 
породичној кући у Зрењанину
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Дигитална економија је сектор 
који генерише милионе но-
вих радних места. Отварање 
Поглавља 10 у европским инте-

грацијама, које се односи на информа-
тичко друштво и медије, добар је знак за 
Србију, а само од нас зависи како ћемо 
искористити пружене могућности. Тек 
једну трећину српског ИТ тржишта зау-
зима софтвер, што указује да привреда 
и државна управа не користе 
нове технологије у мери у којој 
то чине чланице ЕУ. 

Зато је неопходно у први 
план ставити повећање ни-
воа продуктивности инфор-
мационо-комуникационих 
технологија, како би се овај 
потенцијал ефикасније иско-
ристио за бржи развој конку-
рентности. То се може постићи 
адекватним законодавним ок-
виром, који ће омогућити лак-
ши увоз уређаја за истражи-
вање и развој, поједноставити 
процедуре увоза компоненти, 
уз стварање услова да се више 
користе домаћа софтверска 
решења.

Отварајући дијалог 
привреде, струке и државе у 
области телекомуникација, 
електронских комуникација 
и информационог друштва, 
Миливоје Милетић, врши-
лац дужности председника ПКС, ука-
зао је бројним привредницима из овог 
сектора да је идеја организатора да се 
маркирају кључне препреке успеш-
нијем пословању и пронађу решења за 
њихово превазилажење. Привредна ко-
мора Србије припремиће јединствени 
извештај који ће бити упућен Минис-
тарству привреде и свим ресорним ми-
нистарствима, како би се координира-
ним активностима пронашла решења 
за административно-техничке препре-
ке, хармонизацију прописа, као и за 
усклађивање правилника са усвојеном 
законском регулативом.

Менаџери сектора дигиталне еко-
номије указали су у својим дискусијама 
да је стање у овој области боље него што 
су прилике на домаћем тржишту, јер 
су компаније у свом пословању већи-
ном окренуте страном тржишту, где је 
тражња већа, а наплативост боља. Ми-
лован Матијевић, из фирме „Минеко 
компјутерс“ (Mineco computers) рекао 
је да је Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих техноло-
гија први и једини документ, усвојен у 
марту прошле године, који је директно 

у вези са овим сектором, мада је реша-
вање проблема у овој области уско по-
везано са радом скоро свих министар-
става Владе Србије. 

У том контексту је потребно да сва 
стратешка документа која се усвајају 
буду компатибилна, без обзира што их 
припремају различита министарства. 
На састанку је речено и да би требало 
школовати већи број кадрова који се 

баве информационим технологијама, а 
као пример је наведен Темишвар, где је 
у релативно кратком временском ин-
тервалу број повећан са 1000 на 7500 
инжењера. 

Популаризација ових занимања 
мора да почне од првог разреда ос-
новне школе, како би се у даљој едука-
цији стручњаци профилисали према 
потребама послодаваца, уз праћење 
светских трендова и достигнућа. Ис-
такнуто је и да не треба да извозимо 
кадрове, већ нова решења, а то би се 
омогућило и отварањем нових науч-
но-технолошких паркова, без обзира 
да ли су њихови власници држава или 
приватни капитал.

Представници привреде и струке 
говорили су и о развоју е-трговине, 
неопходној подршци да се пословање 

пребаци на интернет и стварању диги-
талне економије која би подржала пре-
дузетништво. Секретар Удружења за 
електронске комуникације и информа-
ционо друштво ПКС Јелена Јовановић 
рекла је да је извоз компанија које се 
баве информационо-комуникационим 
технологијама износио прошле године 
225 милиона евра. Подсетила је и да је 
ПДВ повећан са осам на 20 процената, 

да су еколошке таксе повећа-
не 150 одсто, а потврде уса-
глашености су проблем, јер 
смо једини у региону који не 
признајемо ниједан серти-
фикат који су издале лабора-
торије и развијене државе у 
свету. Све то наноси годишњу 
штету ИТ сектору у висини од 
15 милиона евра, што је око 
пет процената овог тржишта. 

Председник Управног 
одбора РАТЕЛ-а др Јован 
Радуновић сагласио се да 
се промени законски оквир у 
вези са сертификатима, што 
су подржали и представници 
Министарства трговине, ту-
ризма и телекомуникација, 
наводећи да је процес европ-
ских интеграција добра при-
лика за промену постојеће 
нормативне регулативе.

Представници ресорног 
министарства најавили су 

нови пројекат у вези са стварањем нове 
државне институције, која би у првој 
фази гарантовала имплементацију 
јединствене мреже, а потом заокру-
живање комплетне инфраструктуре. 
База за овај пројекат већ постоји у виду 
5000 километара оптичких каблова. 
Ново државно предузеће координира-
ло би повезивање великих државних 
система, као што су ЕПС, железница и 
царина, а потом и судство, школство, 
здравство и локалне самоуправе. Цео 
процес требало би да буде завршен за 
три године, а потребна улагања про-
цењују се на 30 милиона евра. Примера 
ради, земље у окружењу које већ имају 
овакве системе уложиле су у њих и до 
милијарду евра.

Сектор информационих техноло-
гија не тражи од државе никакве под-
стицаје, али очекује да она помогне 
њихове наступе на великим светским 
сајмовима и припреми квалитетне про-
граме за образовање кадрова, пре свега 
у вези са преквалификацијом незапос-
лених инжењера који имају сродне об-
разовне профиле.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Дигитална економија генерише милионе нових радних места

ИЗВОЗИТИ ЗНАЊЕ, А НЕ КАДРОВЕ
Србија не би требало да извози кадрове, већ нова решења, што ће се омогућити и 

отварањем нових научно-технолошких паркова, без обзира да ли су њихови власници 
држава или приватни капитал

Извоз компанија из Србије које 
се баве информационо-комуни-

кационим технологијама
износио прошле године 225 

милиона евра
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„Етихад ервејз“, национална авио-компанија Уједиње-
них Арапских Емирата (УАЕ), домаћин је великог глобалног 
догађаја за запошљавање, на коме тражи особе са великим 
искуством у угоститељству да се придруже водећем свет-
ском кабинском особљу ове авио-компаније. Међународни 
дани запошљавања ће бити одржани у 12 градова у пет др-
жава - Италији, Немачкој, Јапану, Мароку и Тунису. 

Авио-компанија ће одржати и дане запошљавања у Абу 
Дабију, 1., 8., 15., 22. и 29. октобра, док ће отворени дани за 
менаџере за храну и пиће, као и за шефове куваре на лету, 
бити одржани 13. и 27. октобра.

Сви који су заинтересовани да присуствују данима за-
пошљавања и придруже се награђиваном тиму кабинског 
особља ове авио-компаније, требало би да се пријаве уна-
пред, путем сајта  www.etihad.com/cabincrewrecruitment.

Стратешки значај

„У сваком од ових градова позваћемо по 200 најбољих 
кандидата са изузетним вештинама у области угоститељст-
ва да нам се придруже на данима запошљавања“, рекла је 
Обри Тид, потпредседница Сектора за услуге за клијенте 
„Етихад ервејза“. Авио-компанија ће кандидатима пружити 
свеобухватне информације о животу у Абу Дабију, динамици 
рада са путницима на висини од 30.000 стопа и спровести 
детаљне разговоре са њима. „Како бисмо подржали убрзани 
раст наше авио-компаније, одржавамо дане запошљавања у 
овим државама, које су тржишта од стратешког значаја за 
нас“, истакла је Обри Тид.

У овој компанији се надају да ће привући и запослити 
талентоване особе које су истовремено посвећене пружању 
врхунских услуга.

„Наше кабинско особље чине особе преко 115 национал-
ности и има бенефите у виду екстензивне обуке и развоја, 
са значајним приликама за напредовање у каријери и новим 
животним искуствима у УАЕ“, изјавила је Обри Тид.

Водећа позиција

Успешни кандидати ће проћи кроз свеобухватни про-
грам обуке у Абу Дабију, који укључује све аспекте безбед-
ности у кабини и пружању услуга. Програм обуке се одржава 
у најмодернијој Академији за обуку „Етихад ервејза“. Кабин-
ско особље има обезбеђено здравствено осигурање, превоз, 
униформе и потпуно опремљен смештај, а стационирано је у 
пријатном и динамичном окружењу Абу Дабија, престонице 
УАЕ.

Абу Даби је дом низа активности светске класе у области 
разоноде, спорта и забаве, укључујући популарно острво Јас, 
спортску арену „Зајед спортс сити“ и ресторане светског гла-
са са познатим куварима попут Марка Пјера Вајта и Ге-
рија Роудса.

„Етихад ервејз“ је током година примио бројне награ-
де које потврђују позицију водеће авио-компаније на све-
ту, међу којима су и престижне награде за водећу светску 
авио-компанију, водећу светску прву класу, водећу светску 
авио-компанијску кабинску посаду, на додели награда World 
Travel Awards, у новембру 2013. године, у Дохи, у Катару.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ    „Етихад ервејз“ 
домаћин великог глобалног догађаја за 

запошљавање

МЕЂУНАРОДНИ 
ДАНИ 

ЗАПОШЉАВАЊА
Кабинско особље чине особе
преко 115 националности

Дани запошљавања биће одржани у 12 
градова у пет држава: Италији, Немачкој, 

Јапану, Мароку и Тунису. Отворени дани за 
менаџере за храну и пиће и шефове куваре на 

лету - 13. и 27. октобра

   Први у региону
   Флоту летелица „Етихад ервејз“ чини 28 авиона ербас 
А320, 26 авиона А330, 11 авиона А340 и 24 авиона из поро-
дице боинг 777.
   „Етихад ервејз“, стратешки партнер „Ер Србије“, омогућио је 
путницима успостављање мобилне и интернет везе у својој 
флоти од 24 авиона боинг 777, саопштено је из ове компа-
није. Само неколико месеци након ове прекретнице, цело-
купна флота од 89 путничких авиона „Етихада“ ће имати ту 
могућност, чиме ће „Етихад ервејз“ постати прва авио-ком-
панија у региону и једна од ретких у свету која нуди мобилну 
и интернет везу у свим својим авионима. Целокупни пакет 
услуга конекције током лета у овој флоти укључује бежич-
ни интернет, услуге мобилне телефоније и лајв ТВ услугу. 
Ове услуге заједно чине решење „Етихад вај-флај“, које је 
омогућио „Панасоник авионикс глобал комјуникејшнс сјут“ 
(Panasonic Avionics Global Communications Suite), са „ОнЕр“ 
(OnAir) решењем за конекцију током лета.
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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)


