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СТАНИЦА НА ПУТУ ЗА 
ЕВРОПУ

ТЕМА БРОЈА - Захтев за добијање азила у Србији од почетка године 
поднело је 500 избеглица од око 103.000. У 2010. више од 24.000 

лица стекло је држављанство Србије, већином држављани бивших 
југословенских република (92 одсто). НСЗ током јула и августа 2015. 

године издала 733 дозволе за рад странцима
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УВОДНИК

ДИПЛОМА ЗА ПОД ГЛАВУ
„Када заврше средњу школу многи шивачи прак-

тично не знају да шију и послодавци не желе да их запо-
сле. Примећујемо, такође, да на евиденцији има много 
оних који, наводно, имају радно искуство, али се оно, 
нажалост, често мери једино годинама седења на послу, 
јер долазе из фирми које су дуго тавориле. Чак и да је 
неко имао сјајно радно искуство, уколико је дуго без 
посла, а не ради на очувању и унапређењу својих знања 
и вештина, брзо губи корак са својом струком. Свест о 
потреби доживотног учења код нас је на јако ниском 
нивоу“, преноси практична искуства Зорица Милоше-
вић, директорка Филијале Ужице НСЗ. 

У Јабланичком округу за јавне радове пријавио се 
троструко већи број заинтересованих. Међу њима и три 
доктора медицине. У лесковачкој филијали НСЗ кажу да 
је реч о тројици свршених доктора медицине: двојица 
су ангажована у власотиначком Дому здравља на бри-
зи о непокретним и старим лицима, док је један доктор 
постављен за надзорника јавних радова на чишћењу и 
уређењу месних заједница у овом крају. Друга страна 
медаље на истој страни - Актуелно: и ове године у Вр-
шачким виноградима у јеку бербе недостају берачи. Из 
Вршца и околине за бербу се јави једва педесетак људи. 
Помоћ стиже са југа Србије, одакле долази 250 берача.

И док берачи не брину о исплати зарађеног, велики 
број послодаваца не испуњава обавезе према запосле-
нима. Више од 100.000 радника у Србији не памти када 
су добили зараду. Просек кашњења коверте је 26 месе-
ци. Кубанци су нешто дуже чекали да виде папу, који је 
био у производу највећег српског извозника. Уз папину 
помоћ или не, тек, на тој листи „Фијат“ чврсто држи прво 
место - шире на страни Привреда.   

Нови производни погон у Панчеву руши стере-
отип о запослености жена. Италијанска компанија ALM 
Nonwoven Manufacturing је 21. септембра у Панчеву от-
ворила погон за производњу стерилне одеће. Нових 20 
радних места. Од 90 запослених, чак 85 су жене. 

Судећи по броју туристичких виза, Русија озбиљно 
конкурише Грчкој и Турској. Српски туризам у Русији, 
међутим, има примесе радног боравака. Према проце-
ни Управе за дијаспору Министарства спољних посло-
ва, у Русији са туристичком визом „на црно“ ради око 
15.000 држављана Србије. 

Да ли је западни Балкан само успутна станица 
миграната на путу за Европу? Захтев за добијање ази-
ла у Србији од почетка године поднело је 500 од око 
103.000 миграната. Због чега укупне зараде миграната 
у европским земљама имају тенденцију да буду ниже 
у односу на зараде домаћих радника? Број службених 
радних дозвола последњих година у Србији је у порасту, 
али и даље скроман - шире у Теми броја, а где у ЕУ има 
највише слободних радних места - проверите на страни 
Горе - Доле.

Када ће и чији пасош мигранти добити не знају ни 
они сами, а да би куварима олакшали запослење и на-
предовање у свету, Асоцијација шефова кувара Србије 
спрема „кулинарски пасош“, документ који ће по узору 
на САД и скандинавске земље бити доказ нивоа обуке и 
места где су радили. Зашто је хит бити кувар у Србији - 
детаљније на страни Лакше до посла.

Све је било испланирано до најситнијих детаља, 
па чак и потврда и печат званичнице ЕУ. Уследиле су 
поруке на „Фејсбуку“ од прошлогодишњих учесника 
програма који су сада градили успешне каријере у Нор-
вешкој, а све то захваљујући филантропу из Крагујевца. 
Погађате, и ти профили су били лажни - исповест прева-
реног Новосађанина на страни Сазнајте више.  

Милош Чолић 
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ПРИВРЕДА   Највећи извозници у Србији

ФИЈАТ ЧВРСТО НА ПРВОМ МЕСТУ
Извоз компаније „Фијат Крајслер“ од јануара до августа вредан 849,3 милиона евра. На другом месту Железара 

„Смедерево“, трећи „Тигар тајерс“

Највећи извозник у Србији и даље је „Фијат Крајслер 
аутомобили“ (FCA) Србија, чији је извоз од јануара до 
августа био вредан 849,3 милиона евра, објавило је 
Министарство финансија. На другом месту је Желе-

зара „Смедерево“ са извозним резултатом од 228,9 милиона 
евра, док је трећи извозник „Тигар тајерс“, чији је извоз од 
јануара до августа износио 189,8 милиона. Следи Нафтна 
индустрија Србије (НИС) са извозом од 188,4 милиона евра, 
затим „Тетрапак продакшн“ са 122,5 милиона евра. Следеће 
је „Горење“ са извозом од 112,8 милиона евра, па ХИП „Пе-
трохемија“ са 109,7 милиона, „Хемофарм“ са 102,9 милиона, 
„Филип Морис оперејшнс“ са 97,2 и „Југоимпорт“ - СДПР са 85 
милиона евра извоза. „Јура корпорејшн“ постигла је 82,9 ми-
лиона евра, „Ер Србија“ 78,2 милиона, а „Импол - Севал“ 73,1 

милион евра извоза. „Бол паковања Европа“ имала су извоз 
од 68,6 милиона евра, а „Грундфос“ Србија 62,3 милиона евра.

У Србији не постоји јединствена 
и свеобухватна евиденција о броју и 
структури запослених на привреме-
ном раду у иностранству, а процене 
Управе за дијаспору Министарства 
спољних послова говоре да у Русији 
„на црно“ ради око 15.000 државља-
на Србије. Како је наведено у образ-
ложењу Предлога закона о условима 
за упућивање запослених на прив-
ремени рад у иностранство и њихо-
вој заштити, који је у скупштинској 
процедури, евиденција о државља-
нима Србије који раде у Русији не 
постоји, јер у тој земљи бораве као 
туристи. Према подацима Минис-
тарства за рад, око 1.000 запослених 
бива упућено на привремени рад у 
иностранство, и то пре свега у земље 
које су нам географски близу - земље 
бивше СФРЈ или земље са којима по-
стоје традиционално добри послов-
ни односи, попут Русије, Белорусије, 
појединих афричких и азијских зе-
маља.

У Русији 
ОКО 15.000 

ДРЖАВЉАНА
СРБИЈЕ РАДИ НА 

ЦРНО  

Послодавци не испуњавају обавезе према запосленима

ПЛАТУ ЧЕКАЈУ ДУЖЕ ОД ДВЕ ГОДИНЕ
Око 600.000 радника у Србији прима плату са закашњењем од неколико месеци, док готово 100.000 запослених година-

ма није добило ни динара. Која су права српског радника и како може да их оствари у ситуацији када га закон штити, а 
у ствари је потпуно незаштићен? Иако послодавци имају обавезу да исплате запосленом зараду у складу са уговором 
о раду и општим актима, већина власника и директора фирми за прописе не мари. 

За Злату Зец, из Уједињеног гранског синдиката „Независност“, то је само формално прокламовано право, које у пракси 
нико не поштује. Пуне три године репрезентативни синдикати траже оснивање судова рада. Иницијатива је прихваћена, али 
је остала само мртво слово на папиру, док радни спорови у регуларним судовима трају годинама.

- Позивали су се на исплатни листић, који има својство менице и који ће наводно помоћи радницима, али послодавци 
више и не дају листиће. Између 150.000 и 200.000 радника у Србији прима минималац, а више од 100.000 не памти када је 
добило зараду. Просек кашњења коверте је 26 месеци. У наш синдикат стигле су тим поводом 22 уставне представке на које 
Уставни суд никада није одговорио - каже Злата Зец.

Италијанска компанија ALM 
Nonwoven Manufacturing је 21. септем-
бра у Панчеву отворила нови погон за 
производњу стерилне одеће за једно-
кратну употребу, намењене за чисте 
собе у фармацеутској индустрији и 
болничким операционим салама. Гене-
рални директор Мауро Лодора пред-
ставио је нови погон, који је омогућио и 
отварање нових 20 радних места. Отва-
рању су присуствовали градоначелник 
Панчева Саша Павлов, представници 
Регионалне привредне коморе, Срп-
ско-италијанске коморе привредника, 
италијанске амбасаде, Банке „Интеза“, 
као и директор Филијале Панчево НСЗ 
Ђорђе Лукач и саветница за запошља-
вање Гордана Матовић.

Компанија је производне погоне у 
Панчеву отворила 2012. године. У пи-
тању је породична фирма која конти-
нуирано ради на свом развоју. Од тре-
нутно 90 запослених, чак 85 су жене. 
АЛМ од почетка интензивно сарађује 
са Филијалом Панчево НСЗ кроз разне 
субвенције и програме запошљавања.

„Продаја комплетног производног 
програма обезбеђена је у Италији и 
земљама ЕУ. Наши производи су спе-

цифични, јер су намењени коришћењу 
у просторијама у којима се производе 
храна и лекови. Бићемо друга фирма у 
Европи која се бави производњом такве 
одеће. На тржишту постоји велика по-
треба за оваквим производима, тако да 
планирамо да ширимо посао и запосли-
мо још људи“, казао је на отварању Ма-
уро Лодора.

И. Мучибабић 

Нови производни погон у Панчеву

ОД 90 ЗАПОСЛЕНИХ 85 СУ ЖЕНЕ
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Ужице је административни, привредни и културни 
центар највећег округа у Србији - Златиборског, коме 
припадају и општине Бајина Башта, Пожега, Ари-
ље, Косјерић и Чајетина. На овом подручју живи око 

180.300 становника. Од Зорице Милошевић, директорке 
ужичке филијале НСЗ, сазнајемо каква је тренутна ситуација 
на тржишту рада.

- Крајем августа 2015. на евиденцији Филијале Ужице 
регистровано је 11.960 незапослених. Број незапослених у ав-
густу ове године у односу на август 2014. се смањио за 7 ин-
дексних поена или 898 лица. У свим општинама које покрива 
Филијала Ужице број незапослених је смањен у односу на 
исти период прошле године - објашњава Зорица Милошевић.

Посматрано према стручној спреми, највећи број не-
запослених (3.497 лица или 29,2 одсто) има трећи степен 
стручне спреме, 3.477 лица четврти (29,1 одсто), док неква-
лификовани радници и радници са основном школом чине 
24,3 процента укупног броја незапослених на евиденцији. Са 
факултетском дипломом је 1.058 незапослених. 

У августу ове године запослило се 1.499 лица, при чему 
на неодређено време 198, а на одређено време 1.251 лице. 
Највише запошљавања реализовано је у Ужицу (576 лица), 
затим Бајиној Башти (263 лица), Ариљу (199 лица), Пожеги 
(129 лица), Чајетини (194лица) и Косјерићу (88 лица). 

Које су основне привредне карактеристике овог 
подручја?

Поред спорог и тешког привредног опоравка и неповољ-
ног привредног амбијента, недостатак инвестиција у Злати-
борском округу је основни проблем који за последицу има 
цео низ других проблема, међу којима примарно место за-
узима незапосленост. Без инвестиција нема веће привредне 
активности, а самим тим ни масовнијег запошљавања. Зато 
у наредном периоду приоритет локалних самоуправа мора 
бити побољшање пословног амбијента, привлачење инвести-
тора и нових привредних субјеката. Стална подршка развоју 
предузетништва је од кључног значаја за развој општина на-
шег округа. Тек у таквој ситуацији ће НСЗ имати веће могућ-
ности да посредује у запошљавању. 

Проблем је и велики број суфицитарних занимања, међу 
којима су матуранти гимназије, неки профили пољоприв-
редне струке, металске струке, дактилографи, зaнати који су 
превазиђени и не могу наћи своје место на тржишту рада. 
Поред тога, поједине професије нису адекватно покривене 
у образовном систему. Рецимо, наши шивачи када заврше 
средњу школу практично не знају да шију и послодавци не 
желе да их запосле. 

Добра страна је што на територији коју покрива Филија-
ла Ужице НСЗ послује неколико великих и значајних послов-
них система: Ваљаоница бакра, Ваљаоница алуминијума 
„Импол“ Севојно, Јединство - Ужице, Путеви - Ужице, Титан 
цементара, Наменска производња „Први партизан“ - Ужи-
це. Сви пословни системи су извозно оријентисани и обим 
најављених нових инвестиција могао би у наредним година-
ма да створи шансу за запослење већег броја радника. 

Привреда се сусреће са проблемом, јер нема радне снаге 
која одговара њеним потребама. У региону постоји добра ба-
зична инфраструктура за формално образовање, али недос-
тају институције за перманентно образовање одраслих, а и 
свест о потреби целоживотног учења код становништва је на 
јако ниском нивоу. Са друге стране, имамо хиперпродукцију 
неадекватно квалификованих кадрова, који нису у складу са 
реалним потребама привреде.

Који кадрови су најтраженији? 
Када је реч о високој стручној спреми - дипломирани ин-

жењери електротехнике и машинства. Дефицитарни су и ди-
пломирани фармацеути, затим професори немачког језика, а 
са средњом стручном спремом до посла брзо долазе трговци, 
шивачи, кувари и грађевински радници свих профила. Чес-
то кандидатима и поред година стажа недостаје адекватно 
радно искуство, односно поседују застарела знања. Уколико 
је неко дуго без посла, а не ради на очувању и унапређењу 
својих знања и вештина, брзо губи корак са својом струком. 
Не треба заборавити да послодавци одлучују кога ће запос-
лити, а не НСЗ. Ми само обављамо послове посредовања - 
послодавци запошљавају.

Какво је интересовање незапослених и послодава-
ца за јавне позиве које је расписала НСЗ? 

Интересовање је изузетно велико, на комплетном под-
ручју које покрива наша филијала. Захтев за субвенцију 

ШИВАЧИ КОЈИ НЕ УМЕЈУ ДА ШИЈУ
Августа ове године запослило се 1.499 лица. Многи шивачи који су тек завршили 
средњу школу практично не знају да шију и послодавци не желе да их запосле. 
Број незапослених у августу мањи у односу на исти месец прошле године за 898 

лица

Зорица Милошевић, директорка 
Филијале Ужице Националне 
службе за запошљавање

Не треба заборавити да послодавци одлучују 
кога ће запослити, а не НСЗ. Ми само обавља-
мо послове посредовања, а они запошљавају
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за самозапошљавање поднело је 195 лица, а расположива 
средства омогућиће да 100 лица покрене сопствени посао, 
укључујући и особе са инвалидитетом. У складу са потпи-
саним споразумима, још 32 субвенције биће одобрене неза-
посленим Ужичанима, захваљујући удруженим средствима 
Града Ужица и НСЗ, а 6 субвенција средствима Општине 
Чајетина и НСЗ. 

По јавном позиву за отварање нових радних места при-
мили смо 64 захтева послодаваца за запошљавање 100 лица, 
а биће одобрено укупно 78 субвенција. Нарочито је велико 
интересовање за јавне радове, којима ће ове године бити 
обухваћено 177 лица, укључујући и ОСИ, средствима која је 
обезбедила НСЗ и још додатних 185 лица заједничким сред-
ствима НСЗ и локалних самоуправа. Финансијским сред-
ствима које Филијала Ужице има на располагању и која је 
једним делом удружила са локалним самоуправама, кроз 
различите мере и програме активне политике запошљавања 
у 2015. години обухватићемо преко 900 лица са евиденције, 
што је 7,5% тренутног броја незапослених на евиденцији фи-
лијале. 

За које се делатности најчешће користе субвенције 
за самозапошљавање?

Охрабрује чињеница да се нови предузетници све више 
опредељују за производњу и производно занатство, а овак-
ве предузетничке идеје су покретач привреде. Ове године 
из бизнис-планова достављених на конкурс видимо да ће се 
будући самостални предузетници бавити старим занатима, 
на пример производњом грнчарије, ручно тканих и плетених 
одевних предмета, живог и гашеног креча, а биће отворена и 
ковачка радња, затим радње за производњу мотика, секира, 
крампова.

Да ли се очекује и веће запошљавање особа са ин-
валидитетом ?

У току ове године спровели смо бројне мере и програме 
у циљу смањења незапослености ОСИ - субвенције за само-
запошљавање, субвенције за отварање нових радних места, 
програми обука и стручне праксе, јавни радови, субвенције 
зараде за ОСИ без радног искуства, рефундација трошкова 
подршке ОСИ које се запошљавају под посебним условима. 
Планирано је да на нивоу филијале овим мерама обухватимо 

преко 150 особа са инвалидитетом, што је знатно више у од-
носу на прошлу годину.

Реализацијом ког програма сте посебно задовољ-
ни?

Истакла бих програм обуке за познатог послодавца, одо-
брен „Пролетеру“ из Ариља, за тромесечну обуку девет кова-
ча, која је тренутно у току. Завршена је и тромесечна обука 12 
шивача за „Конфекцију МС“ из Бајине Баште, која је отворила 
нови производни погон и након обуке запослила полазнице. 

Каква је сарадња ужичке филијале и локалних са-
моуправа?

Град Ужице и све општине које покрива НСЗ Филијала 
Ужице су аплицирали за суфинансирање мера активне по-
литике запошљавања у 2015. години из републичког буџета, 
што није био случај претходних година и свакако предста-
вља позитиван помак. Град је ове године издвојио 10 пута 
већи износ у односу на прошлу годину, а укупна средства 
која су ове године издвојиле локалне самоуправе и НСЗ изно-
се 24,9 милиона динара. Захваљујући заједничком улагању 
и ангажовању расписан је низ јавних позива и конкурса и 
реализоване мере и програми којима је обухваћено 260 не-
запослених. Споразум о сарадњи потписан између Филијале 
Ужице НСЗ и Града Ужица омогућио је радно ангажовање 
131 лица са евиденције незапослених ужичке филијале. 

Шта бисте посебно поручили послодавцима и не-
запосленима и шта можемо очекивати до краја године 
на пољу запошљавања? 

Позивамо послодавце на сарадњу и коришћење услуга 
НСЗ, од свакодневног пружања информација, бесплатног ог-
лашавања слободних радних места, селекције кандидата, до 
учешћа у финансирању програма обука и других програма 
и мера запошљавања које реализујемо. Наш циљ је да пру-
жимо комплетну услугу послодавцима у посредовању на 
тржишту рада, и то без накнаде, што ће за резултат имати 
задовољење потреба за радницима, али и директну уштеду, 
јер своје услуге НСЗ не наплаћује. Незапослена лица морају 
активно да траже посао, да се континуирано додатно об-
разују и уче у циљу професионалног усавршавања и сти-
цања неопходних знања и вештина за позиције за које посло-
давци исказују потребе. Пажљивом и детаљном анализом 
ситуације на тржишту рада дошли смо до закључка да је 
изразито присутан недостатак знања, вештина и одређених 
способности незапослених, које су неопходне за обављање 
послова на конкретном радном месту. Зато ове године оче-

кујемо велико интересовање незапослених за укључивање у 
све врсте обука које ће организовати НСЗ. У плану су обуке 
за сито-штампу на текстилу, за кројење и шивење, куваре, 
енглески и немачки језик.

У сарадњи са локалним самоуправама планирамо реа-
лизацију пројекта „Повећање делотворности политике запо-
шљавања према угроженим групама“ ИПА 2012, отварањем 
Центра за информисање и професионално саветовање у Ужи-
цу и постављањем самоуслужних станица у Бајиној Башти 
и Ариљу. У општини Пожега биће отворен Клуб за тражење 
посла. Наредни сајам запошљавања наша филијала орга-
низује у Ужицу, 16. октобра. Биљана Терзић

 
Прекогранична сарадња

   
  У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија - Црна 
Гора, од априла 2014. године до јуна 2015. године реали-
зован је пројекат „Рециклажом текстила до одрживих ре-
шења“, финансиран од стране донатора Европске уније. 
Носилац пројекта је УГ „Женски центар“ из Ужица, а парт-
нерске организације су УГ „СОС телефон за жене и дјецу 
жртве насиља“, Регионална развојна агенција „Златибор“, 
НСЗ Филијала Ужице и Биро рада Никшић.
Циљ пројекта је допринос стварању услова за запошља-
вање рањивих група у Србији и Црној Гори, кроз повећање 
њихове конкурентности, успостављањем система при-
купљања, прераде и дистрибуције рециклираног текстила. 
Ужичка филијала Националне службе за запошљавање 
урадила је предселекцију кандидаткиња за једномесечну 
обуку за рад са отпадним текстилом и израду предмета од 
њега. Крајњи ефекат пројекта је, између осталог, засни-
вање радног односа са 10 жена полазница обуке у „Женс-
ком центру“, док ће осталих 10 бити ангажовано у случају 
повећаног обима посла.
На предлог НСЗ, „Женски центар“ Ужице је са пројектом 
„Центар за рециклажу текстила“ аплицирао на конкурс Ев-
ропске тренинг фондације, као пример добре праксе пре-
дузетничких заједница. Пројекат „Центар за рециклажу 
текстила“ је ове године добио награду AUREA 2015 - Инвес-
тиција године, коју додељује пословни портал „е-Капија“..

Најтраженији дипломирани инжењери елек-
тротехнике и машинства, дипломирани 
фармацеути, професори немачког језика

Свест о потреби целоживотног учења код 
становништва је на јако ниском нивоу...
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Интеграција имиграната изазов је за све земље, али 
искуство других земаља показује да имигранти ст-
варају прилике како за себе, тако и за већину члано-
ва заједнице у којој живе. Међутим, они то могу да 

учине само ако су им дати инструменти и прилике да се у те 
заједнице интегришу. Иако у Републици Србији живи мањи 
број легалних имиграната, од којих већина у Београду, еви-
дентно је да ће више њих, са порастом и ширењем економије, 
изразити намеру да живи и ради на територији Србије. 

Легални имигранти у Србији, било да су привремени 
или трајни, имају иста права као и држављани, да зарађују за 
живот, стекну образовање и добију приступ социјалним ус-
лугама, као и право на безбедност и сигурност. Србија својом 
кандидатуром за чланство у Европској унији (ЕУ) мора да 
се позабави и решавањем питања интеграције других миг-
рантских група. Наша земља је изразила своју посвећеност 
промовисању политике интеграција, усмерене на доношење 
права и обавеза страних резидената, који се могу упоредити 
са правима и обавезама њених грађана. Ова обавеза исказа-
на је у оквиру Споразума о стабилизацији и придруживању 
између ЕУ и Србије, који страним држављанима који закони-
то бораве у земљи осигурава права и обавезе упоредиве са 
правима и обавезама које имају њени грађани.

На међународној конференцији „Питања у вези са ази-
лом на простору западног Балкана“, која је одржана у Бео-
граду, истакнуто је да у Србији има нешто мање од 500 људи 
који имају намеру да затраже азил. Конференција је одржана 
у склопу пројекта који Београдски центар за људска права 
реализује са Амбасадом Данске у Београду и Данским саве-

том за избеглице. Реч је о пројекту „Србија од земље транзита 
до земље одредишта“ и тиче се првенствено политике инте-
грације у Србији, али се односи и на Хрватску и Македонију.

Међу избеглицама са Блиског истока много је образо-
ваних људи, лекара и инжењера који беже од страхоте рата, 
а међу њима је и око 20 одсто хришћана. До сада је Србија 
првенствено представљала транзитну дестинацију за стране 
држављане на њиховом путу ка развијенијим земљама ЕУ. 
Ових дана, међутим, актуелно је питање колико њих ће бити 
одбијено за азил у земљама у које су кренули и враћено у 
Србију. Како је министар Александар Вулин рекао, после 
разговора са званичницима Европске комисије, то није мо-
гуће, зато што по Споразуму о реадмисији с ЕУ Србија с тим 
мора да се сагласи, чиме би била стављена ван снаге и свака 
могућност за азил. Министар који је и шеф Радне групе за 
решавање миграционе кризе, то је изјавио пошто је европ-
ском комесару за цивилну заштиту и кризе Христосу Сти-
лијанидису уручио захтев Србије за помоћ у збрињавању 
миграната, нарочито имајући у виду долазак зиме. 

„Сагласили смо се да је за решавање мигрантске кри-
зе потребно целовито решење или ће Европска унија наћи 
начин да све земље чланице и све земље које су погођене 
мигрантском кризом имају иста правила и нађу јединствена 
решења“, истакао је министар Вулин.

С друге стране, иако постоји реална опасност да Европ-
ска унија затвори границе и да на Србији остане да удоми 
велики број избеглица, британски стручњак за Југоисточну 
Европу из Лондонске школе економије Џејмс Кер Линдзи, у 
интервјуу за „Блиц” оцењује да би то очигледно ставило вели-
ки економски и социјални терет на Србију. Ипак, Кер-Линдзи 
сматра да то не мора да се стварно и деси и да је могуће да ће 
људи наћи начин да се пробију до ЕУ. Остаје питање - шта са 
онима који ће евентуално бити враћени у Србију?

Правни статус странаца у Србији

Иако закон у Србији тренутно не препознаје ову катего-
рију миграната, одобрава привремени или стални боравак 
страним држављанима и пружа им могућност добијања 
држављанства, што се сматра напредним нивоом интегра-
ције странаца у заједнице које врше прихват. У 2010. години 
више од 24.000 лица стекло је држављанство Републике Ср-

ТЕМА БРОЈА   Азил на простору западног Балкана - од теорије до праксе

Број службених радних дозвола последњих 
година у Србији је у порасту, али и даље  

скроман

СТАНИЦА НА ПУТУ ЗА ЕВРОПУ
Захтев за добијање азила у Србији од почетка године поднело је 500 избеглица 

од око 103.000. У 2010. више од 24.000 лица стекло је држављанство Србије, 
већином држављани бивших југословенских република (92 одсто). НСЗ током 

јула и августа 2015. године издала 733 дозволе за рад странцима

Широм Европе коефицијент стопе запослености 
имиграната у односу на популацију која није ими-

грантска понекад је достизао однос 1:3
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бије. Већина њих (92 одсто) били су држављани бивших југо-
словенских република, шест одсто нису Европљани, а међу 
њима отприлике половина су Кинези.

Странцима је додељиван правни статус за потребе за-
пошљавања, спајања породице, студија, азила и из других 
разлога. Према Закону о странцима, привремени боравак 
може бити одобрен у трајању до једне године, а продужени 
у складу са законом, за потребе посла, школовања и спајања 
породице. Странцима привремени боравак може бити одо-
брен ако поседују довољно финансијских средстава да се 
издржавају и уколико су њихови разлози за привремени бо-
равак оправдани.

Лице коме је одобрено стално настањење има право на 
рад, бесплатно образовање и стручно оспособљавање, со-
цијалну помоћ, здравствено и социјално осигурање, слободу 
удруживања, као и на чланство у организацијама које засту-
пају интересе радника или послодаваца.

Уопштено говорећи, број службених радних дозвола 
последњих година је у порасту, иако је њихов укупан број и 
даље скроман. Национална служба за запошљавање је током 
јула и августа 2015. године издала 733 дозволе за рад стран-
цима, ипак, процењује се да је број странаца који раде у Ре-
публици Србији већи од броја издатих дозвола.

Међутим, европске имиграционе политике су се током 
последњих деценија показале мањкавим. Широм Европе, 
коефицијент стопе запослености имиграната у односу на по-
пулацију која није имигрантска понекад је достизао однос 
један према три. Истраживање сугерише и да укупне зараде 
миграната, у овим земљама, имају тенденцију да буду ниже 

у односу на зараде домаћих радника. Таква неподударања 
указују да постоје различите позиције које заузимају до-
маће становништво и мигранти, чак и у истим секторима, 
али може указати и на дискриминацију при запошљавању. 
Имигранти су изложени већем ризику од социјалне искљу-
чености.

Истраживање које је спровела Организација за економ-
ску сарадњу и развој (Organisation for Economic Co-operation 
and Development - OECD) утврдило је да је најважнији прогно-
зер исхода имигрантског тржишта рада управо категорија 
уласка. Лица која мигрирају ради запослења углавном се 
боље интегришу на тржишту рада, не само у годинама непо-
средно после доласка, већ и на дужи рок. 

Мигранти који су имали највише потешкоћа да се инте-
гришу као радна снага су лица чије су примарне мотивације 
за миграцију биле спајање породице и хуманитарне потребе, 
а не запошљавање. Српски закон омогућава приступ актив-
ним мерама политике запошљавања сваком странцу који је 
регистрован код Националне службе за запошљавање (НСЗ). 
Како би се лице регистровало код НСЗ, мора да поседује ва-
жећу радну и боравишну дозволу, привремену или сталну. 
Ови странци уживају иста права као и Срби који су регистро-
вани код НСЗ: имају приступ пословима и центрима за обуку 
за активно тражење посла, приступ програмима допунског 
образовања и обуке, као и право на субвенције при запошља-
вању.

Право на социјално осигурање, као што су пензионо и 
инвалидско осигурање, социјалну заштиту и финансијску 
подршку породицама и деци, обезбеђено је у складу са би-

латералним споразумима са другим земљама о социјалном 
осигурању. Потребно је напоменути да боравишне дозволе 
аутоматски не значе и право на рад: према Закону о странци-
ма Републике Србије, странци којима је одобрен привремени 
боравак дужни су да бораве у Републици Србији у складу са 
сврхом због које им је одобрен боравак. Другим речима, они 
који долазе у Републику Србију да студирају или ради скла-
пања брака не квалификују се аутоматски за радне дозволе. 
Напредно познавање језика земље домаћина и основно по-
знавање њених институција предуслов је за интеграцију, не 
само на тржиште рада, већ и у друштво као целину.

Процедуре и политике на националном нивоу

Док се услуге углавном пружају на локалном нивоу, 
постоје одређене политике и процедуре које је потребно 
успоставити на националном нивоу, будући да олакшавају 
успостављање механизама интеграције унутар услуга на ло-
калном ноивоу. У њих спадају праћење података о попула-
цији имиграната, оквир за језичке услуге, стандардизација 
законских права за имигранте и транспарентност пријема 
имиграната.

Имигрантима треба саопштити шта се од њих очекује и 
шта могу да очекују. Дуге периоде неизвесности о будућем 
пребивалишту (а у случају азиланата зависност од дарежљи-
вости државе) требало би избећи, и то не само због њихових 
негативних импликација за дате мигранте.

Закон о запошљавању странаца предвиђа да се лична 
радна дозвола издаје на захтев странца, ако има: одобрење 
за стално настањење, статус избеглице или припада посеб-
ној категорији странца. Странцу који има одобрење за стал-
но настањење лична радна дозвола издаје се на период док 
траје лична карта за странце, док се избеглици лична радна 
дозвола издаје на период док траје лична карта за лице коме 
је одобрен азил. 

Лицу које затражи азил у Србији лична радна дозвола 
може се издати девет месеци након подношења захтева, ако 
одлука о том захтеву није донета без његове кривице, за пе-
риод од шест месеци уз могућност продужења, док траје ста-
тус лица које тражи азил. Лицу коме је одобрена привремена 

заштита лична радна дозвола издаје се за време трајања ста-
туса особе са привременом заштитом. Жртви трговине људи-
ма лична радна дозвола се издаје за време трајања дозволе 
боравка. Лицу коме је одобрена супсидијарна заштита лична 
радна дозвола издаје се за време трајања статуса особе са 
супсидијарном заштитом. Члану уже породице странца из 
члана 12 став 3 овог закона радна дозвола издаје се за време 
трајања дозволе боравка. 

Весна Пауновић 

Укупне зараде миграната у европским земљама 
имају тенденцију да буду ниже у односу на зараде 

домаћих радника

Легални имигранти у Србији, било да су привремени 
или трајни, имају иста права као и држављани

Српски закон омогућава приступ активним мера-
ма политике запошљавања сваком странцу који је 

регистрован код НСЗ

Према Закону о странцима Републике Србије, бора-
вишне дозволе аутоматски не значе и право на рад
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Домаћа статистика запошљавања каже да се већ го-
динама кувари лако запошљавају. Професионалци 
су тражени и у иностранству, па тако с времена на 
време стигну вести како немачка, шведска или нор-

вешка државна агенција за запошљавање високо котира ку-
варе као пожељне имигранте. Али, како је стварно бити кувар 
у Србији?

„Одмах на почетку да се разумемо, кулинарство је муш-
ка професија“, отвара разговор за „Мондо“ Милица Але-
ксић, наставник кулинарства у Угоститељско-туристичкој 
школи (УТШ) у Београду.

“Професионално кување захтева знатан психофизички 
напор и стално одсуство од куће, и то су два преовлађујућа 
разлога због којих у тој професији има мало жена, али ни 
сваки мушкарац није довољно добар. Да бисте успели морате 
бити спремни да се одрекнете много чега, јер првих пет или 
десет година морате да радите сваки дан у недељи, често по 
две смене. Чак и када сте шеф кухиње, ради се целе недеље 
и празницима“, упозорава професорка Алексић. Због тога и 
у одељењима кувара и кулинарских техничара у УТШ, од 38 
ученика само су по две, три девојчице. 

Већ у школи будући кувари имају добру праксу у школ-
ским радионицама и хотелима у Београду и широм земље. 
Добра сарадња је и са иностранством, па најталентованији 
иду на тромесечну стручну праксу у кулинарску школу у 
Француској или на стручно усавршавање у Италију код Љу-
бице Комленић, која је спремала јуниорски олимпијски 
тим те земље за златну медаљу. 

Готово цела генерација из које је одабран јуниорски 
тим Србије (Junior Chef Club), који је 2014. године у Луксем-
бургу освојио бронзану медаљу у конкуренцији потврђених 
професионалаца из 200 тимова, сада је у иностранству. Ре-
цимо Александра Сарић, овенчана златом и сребром на 
International Open Air Cooking Championship у Клужу 2013. 
године, добила је пуну стипендију огранка француске школе 
„Ле Кордон блу“ (Le Cordon Bleu) у Фиренци и тако је на до-
бром путу да понови успех једног другог успешног ученика 
школе. Наиме, Горан Ковачевић је отишао у Лондон, где је 
радио са најбољим шефовима кухиња, између осталих и ши-
рокој јавности познатим Гордоном Ремзијем. Сада је дирек-
тор луксузног хотела „Сквер најн“ (Square Nine) у Београду.

„Ове године још двоје бивших ученика добило је посао у 
Италији и сада“, каже наставница Алексић, „са својих дваде-
сетак година зарађују по 3.500 евра“.

Добре перспективе има, потенцијал је велики, али кан-
дидати за куваре морају да буду свесни да у Србији није 
све ни тако сјајно, како можда на први поглед изгледа. Иво 
Андрић, професионални кувар и председник УО Асоција-
ције шефова кувара Србије, добар је познавалац стања на 
домаћем терену. 

„Због лошијих стартних позиција и споријег напредо-
вања, у Србији данас има свега пет, шест кувара који воде 
или би могли да воде кухиње великих хотела. Наши кувари 
због тога сада шансу траже у Африци, дестинацији коју избе-
гавају кувари из Западне Европе. Неколико колега недавно је 
отишло у Кенију и Уганду, на позиције сушефа“, каже Андрић. 

Да би куварима олакшала запослење и напредовање у 
свету, Асоцијација шефова кувара Србије спрема „кулинар-
ски пасош“, документ који ће по узору на САД и скандинавске 
земље бити доказ нивоа обуке и места где су радили кувари 
из Србије.

„Није све тако сјајно. Можда имамо и превелик број упи-
саних ђака, па не могу баш сви да нађу посао у струци. Наше 
кулинарство је било веома тражено и популарно у свету до 
деведесетих година прошлог века. Нестали смо са светске 
сцене на коју се полако враћамо, што показују и такмичења 
на којима последњих година постижемо одличне резултате. 
Сваке године Асоцијација шефова кувара у свету побере 60 
до 80 медаља“, истиче Андрић.

„Проблем је што код нас у Србији има мало места, а то 
су углавном кухиње хотела из светских ланаца, где кувари 
уопште имају могућност да напредују. Овде вам треба око 
осам година да бисте дошли на позицију егзекјутив сушеф, 
која је често и највиша на коју може доћи неко из Србије, јер 
главни у кухињама овдашњих хотела су готово искључиво 
странци стигли из истог ланца. У иностранству се са знањем 
са факултета за кулинарство долази директно на позицију 
шеф де кузин“, наводи Андрић, који је на тој позицији био у 
хотелу „Хајат риџенси“ (Hyatt Regency) Београд.

Сам Андрић је имао среће да се специјализује у Швај-
царској, али о свом трошку. Тромесечна специјализација у 
Лозани, коју му је обезбедио „Хајат“, коштала га је 5.000 до-
лара.

„Можда млади који гледају куварске ТВ емисије мисле 
да ту има великог новца до ког се брзо стиже, али није тако. 
Моја почетничка куварска плата је две године била нижа од 
плате перача судова“, каже Јовица Нешковић, шеф кухиње 
хотела „Краун плаза“ (Crowne Plaza).

„Тек 20 одсто власника ресторана редовно плаћа кувар-
ске плате, које су реда величине 35 или 40 хиљада динара“, 
каже Иво Андрић, који је и власник кетеринг фирме BPC Food 
и клуб-ресторана „Ивина авлија“.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА  Зашто је хит бити кувар у Србији?

УСКОРО КУЛИНАРСКИ ПАСОШ
Да би куварима олакшала запослење и напредовање у свету, Асоцијација шефова 

кувара Србије спрема „кулинарски пасош“, документ који ће по узору на САД и 
скандинавске земље бити доказ нивоа обуке и места где су радили

Готово цела генерација из које је одабран јуниорски 
тим Србије - Junior Chef Club, који је 2014. године у 

Луксембургу освојио бронзану медаљу у конкуренцији 
потврђених професионалаца из 200 тимова, сада је у 

иностранству
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На основу чл. 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и оси-
гурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 
88/10 и 38/15), Правилника о начину и критеријумима за спро-
вођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15) и чланова 4 и 5 Споразума о 
регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера 
или програма активне политике запошљавања између Општи-
не Нова Варош и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2015. годину, 
број 3507-101-1/2015 од 08.07.2015. године, а у складу са Нацио-
налним акционим планом запошљавања о изменама и допуна-
ма Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину 
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/15)

Национална служба за запошљавање у сарадњи са 
Општином Нова Варош

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА 

ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА  
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима 
који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање 
- Филијала Пријепоље - Испостава Нова Варош (у даљем тексту: 
Национална служба) и имају завршену обуку за започињање 
сопственог посла. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у 
једнократном износу од 160.000,00 динара (200.000,00 за 
особе са инвалидитетом), ради оснивања радње, задруге 
или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног 
друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошља-
вање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 
12 месеци. Право на субвенцију може се остварити и удружи-
вањем више незапослених, оснивањем привредног друштва 
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удру-
жи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев 
за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 
160.000,00 динара (200.000,00 динара за особе са инвалидите-
том).

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да 
оствари незапослени:
- за обављање делатности према списку делатности који је сас-
тавни део јавног позива;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократ-
ном износу за самозапошљавање и
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном 
позиву Националне службе у току претходне 3 године, рачу-
најући од дана одобравања средстава.

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање пред-
ставља основ за добијање de minimis државне помоћи.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може оства-
рити незапослени под условом да је:
- поднео захтев са бизнис-планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе 
најмање месец дана пре дана подношења захтева, а aко је под-

носилац захтева особа са инвалидитетом време проведено на 
евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и
- завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у 
организацији Националне службе или друге одговарајуће орга-
низације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис-планом на прописаном обрасцу Националне 
службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организа-
цији Националне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној држав-
ној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне 
службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац 
захтева располаже истим;
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева рас-
полаже истим и
- доказ о инвалидности лица (решење о процени радне способ-
ности или други релевантни докази).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе 
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис-планом, у два примерка, подноси се надлежној 
организационој јединици Национaлне службе - Испостава Нова 
Варош, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у организационој јединици Национaлне 
службе - Испостави Нова Варош.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси 
се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања подне-
тог захтева незапосленог.

Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно 
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене доку-
ментације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јав-
ним позивом неће се даље разматрати.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис-планом узимају се у 
обзир следећи критеријуми: 

БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Ред. 
бр. Критеријуми

Бо-
до-
ви

1 Развијеност општине*

Четврта група 
општина и 
девастирана 
подручја

10

Трећа група 
општина 5

Прва и друга 
група општина 0

2 Планирана врста 
делатности

Производња, 
производно 
занатство, 
здравствене и 
интелектуалне 
услуге

15

Услужно 
занатство, 
остале услужне 
делатности и 
грађевинарство

8

Хотели, ресторани 
и остале услуге 6

Остало 0

3 Категорија лица**

Категорије теже 
запошљивих лица 

до 
30

Незапослена 
лица која нису 
користила 
субвенцију 

10

4

Потребни 
ресурси за 

отпочињање 
обављања 
сопственог 

посла

Пословни 
простор

Пословни простор 
у власништву/ 
Није потребан 
пословни простор 
за обављање 
делатности***

5

Опрема

Вредност опреме 
у власништву 
најмање у висини 
субвенције

10

Вредност опреме 
у власништву 
износи од 75% до 
99,99% од виси е 
субвенције 

5

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 80

*„Развијеност општине“ се утврђује посебним прописом Владе о развије-
ности општина у Републици Србији, који важи у тренутку објаве Јавног 
позива. 

**Критеријум „Категорија лица“ се утврђује на основу Националног 
акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник“, 101/2014) 
и на основу података из информационог система Националне службе. 
Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу 
података из евиденције Националне службе или достављених доказа од 
стране незапосленог. Приликом бодовања категорија теже запошљивих 
лица додељују се за сваку категорију 3 бода, односно 5 бодова за теже 
запошљива лица која имају приоритет у 2015. години, тако да укупан 
број бодова не може бити већи од 30. У оквиру критеријума „Категорија 
лица“ бодују се захтеви незапослених лица која нису користила субвен-
цију по основу јавних позива незапосленима за доделу субвенције за 
самозапошљавање које реализује Национална служба почев од 2009. 
године. 

***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане 

Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потре-
бан посебан простор („Сл. гласник“, 9/96).

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, пред-
ност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединач-
ним критеријумима, и то следећим редоследом: категоријa лица, 
планирана врста делатности и потребни ресурси за отпочињања 
обављања делатности. 

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси 
директор филијале Националне службе, у сарадњи са Општи-
ном Нова Варош, по овлашћењу директора Националне службе. 
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује 
се на огласној табли надлежне филијале.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Директор филијале Националне службе, председник општине и 
подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке 
о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених 
закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе 
и на основу кога се врши исплата субвенције. Лице је у обавези 
да региструје, односно отпочне обављање регистроване делат-
ности након подношења захтева, а најкасније до датума потпи-
сивања уговора.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уко-
лико ниje регистрован у АПР;
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске 
управе (образац РЕГ);
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне 
банке;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и други докази у 
зависности од статуса жиранта. 

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство 
обезбеђења уговорних обавеза обезбеди две истоветне бланко 
трасиране менице корисника средстава са једним жирантом и 
меничним овлашћењима. 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физич-
ко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), 
односно лице које самостално обавља делатност у складу са 
посебним законом (нпр: адвокат, нотар, приватни извршитељ 
и сл.).

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Корисник субвенције дужан је да:

- обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу 
јавних прихода најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања 
обављања делатности;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији 
уговорне обавезе Националној служби и
- обавести Националну службу о свим променама које су од зна-
чаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка 
промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уго-
вором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене 
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, 
увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.
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VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив је објављен 25.09.2015. године на сајтовима и оглас-
ним таблама НСЗ - Филијала Пријепоље - Испостава Нова Варош 
и Општине Нова Варош, а рок за подношење захтева са биз-
нис-планом је до утрошка средстава.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и оси-
гурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
88/10), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехаби-
литацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 9, 70 и 129 Правилника о начину и 
критеријумима за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Локал-
ног акционог плана запошљавања општине Косовска Митрови-
ца за 2015. годину, на предлог Савета за запошљавање општине 
Косовска Митровица

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈА-
ЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА КОСОВСКА 

МИТРОВИЦА
Дана 23.09.2015. године

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ 

СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ  
ЗНАЊА И ВЕШТИНА

У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм подразумева стицање посебних практичних знања и 
вештина незапосленог за рад у струци, без заснивања радног 
односа. Стручна пракса траје 6 месеци и намењена је незапос-
ленима са средњим, вишим и високим образовањем који нису 
стицали практична знања и вештине у занимању или су иста 
стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у 
занимању стицали практична знања и вештине краће од 6 месе-
ци, у програм се укључују за преостали период до 6 месеци.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Током трајања програма стручне праксе Национална служба за 
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба):
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном 
износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим 
образовањем и
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим висо-
ким образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде 
на раду и професионалне болести, у складу са законом.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може ост-
варити послодавац који припада приватном или јавном сектору, 
под условом:
- да има седиште, односно организациону јединицу на подручју 
општине Косовска Митровица;
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код 
послодавца као услов за рад на одређеним пословима пред-
виђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, 
односно занимања;

- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да усавршава незапосленог са евиденције Националне службе 
који има пребивалиште на подручју општине Косовска Митрови-
ца и који има: средње, више или високо образовање, није сти-
цао практична знања и вештине у занимању или је исте стицао 
у периоду краћем од 6 месеци, није био у радном односу код 
послодавца - подносиоца захтева у периоду од 6 месеци пре 
подношења захтева;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање 
лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитив-
ним прописима није другачије одређено, испуњава следеће 
услове: има одговарајућу струку, најмање је истог нивоа обра-
зовања као и лице које се усавршава, има најмање 6 месеци 
радног искуства у струци.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Нацио-
налне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уко-
лико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској 
пријави П 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 месе-
цу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно 
социјално осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи 
месецу у коме је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код 
послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима 
предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, однос-
но занимања;
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то: 
доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија 
радне књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.), доказ 
о квалификацијама ментора (диплома, уверење, сертификат, 
лиценца и сл.), доказ о радном искуству ментора у струци (уго-
вор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.), доказ 
о дужини радног искуства ментора у оспособљавању/усаврша-
вању лица (одлука, решење, потврда и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе 
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Националној служби за 
запошљавање, Филијала Косовска Митровица, непосредно или 
путем поште препоручено, на прописаном обрасцу, који се може 
добити у свакој организационој јединици Националне службе 
или преузети са сајта.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси директор 
надлежне филијале Националне службе за запошљавање, по 
овлашћењу директора Националне службе за запошљавање, уз 
претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошља-
вање општине Косовска Митровица.

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и 
приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу 
провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом 
захтеву, Национална служба задржава право да изврши служ-
бени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи крите-
ријуми:
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БОДОВНА ЛИСТА

Бр. Критеријуми Бодо-
ви

1. Кадровски 
капацитети

Искуство ментора 
у оспособљавању/ 
усавршавању лица 
(менторство)

Више од 73 месеца 15

Од 37 до 72 месеца 10

Од 12 до 36 месеци 5

Радно искуство 
ментора у струци

Више од 73 месеца 15

Од 37 до 72 месеца 10

Од 13 до 36 месеци 8

Од 6 до 12 месеци 5

2. Дужина обављања делатности

Пословање преко 6 
година 15

Пословање од 3 до 
6 година 10

Пословање до 3 
године 5

3.

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне 
службе по 
програму 
Стручна 
пракса

Проценат 
запослених лица 
по завршетку 
програма Стручна 
пракса

Више од 71% 
запослених лица 40

Запослено од 51 до 
70% лица 30

Запослено од 31 до 
50% лица 25

Запослено од 11 до 
30% лица 20

Запослено до 10% 
лица 15

Није било 
запослених 0

Послодавац раније 
није користио 
финансијска 
средства или 
уговорна обавеза 
послодавца још 
траје

Да 15

4. Структура 
лица

Ниво образовања 
лица која ће се 
усавршавати 

Лица са средњим 
образовањем 15

Лица са вишим 
и високим 
образовањем

10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100

Динамика одлучивања
Одлучивање по поднетим захтевима реализује се на месечном 
нивоу, почев од датума објављивања јавног позива, а одлука 

о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 30 
дана од дана подношења захтева. Национална служба задржа-
ва право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши 
корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Општина Косовска Митровица, Национална служба и послода-
вац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу 
програма стручне праксе закључују уговор којим уређују међу-
собна права и обавезе. У циљу закључивања уговора посло-
давац је у обавези да Националној служби достави потписан 
уговор о стручном усавршавању са незапосленим на стручној 
пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Општи-
на Косовска Митровица, Национална служба 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 про-
грама стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних прак-
тичних знања и вештина, у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби извештаје о присутности неза-
посленог на стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној 
пракси, у складу са уговором;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних 
обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од зна-
чаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка 
промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, 
послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида струч-
ног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који 
испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало 
време дефинисано уговором увећано за период спроведене 
замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Филијали Косовска 
Митровица, телефон 028/420-623.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања 
на сајту Националне службе, односно најкасније до 
23.10.2015. године, о чему ће Национална служба изда-
ти саопштење за јавност.

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Први
утисак је нај-

важнији
будите

испред свих
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и оси-
гурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
88/10), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехаби-
литацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 9, 70 и 129 Правилника о начину и 
критеријумима за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Локал-
ног акционог плана запошљавања општине Косовска Митрови-
ца за 2015. годину, на предлог Савета за запошљавање општине 
Косовска Митровица

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈА-
ЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА КОСОВСКА 

МИТРОВИЦА
Дана 23.09.2015. године

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ 
СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање 
незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за 
полагање стручног испита, у складу са посебним законом, без 
заснивања радног односа. Стручна пракса траје у складу са 
посебним законом, а најдуже 12 месеци и намењена је незапос-
леним лицима која се први пут стручно оспособљавају за зани-
мање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме 
или која су се стручно оспособљавала краће од времена потреб-
ног за полагање стручног испита. Незапослени који се стручно 
оспособљавао краће од времена потребног за полагање струч-
ног испита у програм се укључује за преостали период потребан 
за стицање услова за полагање стручног испита.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Током трајања програма стручне праксе Национална служба за 
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба):
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном 
износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим 
образовањем и
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим висо-
ким образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на 
раду и професионалне болести, у складу са законом.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може ост-
варити послодавац који припада приватном и јавном сектору, 
под условом:
- да има седиште, односно организациону јединицу на подручју 
општине Косовска Митровица;
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање;
- да је посебним законом као услов за рад на одређеним посло-
вима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања 
стручног испита;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да оспособљава незапосленог са евиденције Националне служ-
бе који има пребивалиште на подручју општине Косовска Митро-
вица и који има: средње, више или високо образовање, нема 

радног искуства у струци или нема довољног радног искуства 
за стицање услова за полагање стручног испита, није био у рад-
ном односу код послодавца - подносиоца захтева у периоду од 6 
месеци пре подношења захтева;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособља-
вање лица, односно има запосленог ментора који, уколико пози-
тивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће 
услове: има одговарајућу струку, најмање је истог нивоа образо-
вања као и лице које се оспособљава и има најмање 12 месеци 
радног искуства у струци. 

Документација за подношење захтева
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Нацио-
налне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уко-
лико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској 
пријави П 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 месе-
цу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно 
социјално осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи 
месецу у коме је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним посло-
вима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања 
стручног испита;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање 
лица, и то: доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева 
(фотокопија радне књижице, уговор о раду, потврда послодав-
ца и сл.), доказ о квалификацијама ментора (диплома, уверење, 
сертификат, лиценца и сл.), доказ о радном искуству ментора у 
струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и 
сл.), доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању 
лица (одлука, решење, потврда и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе 
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Националној служби за 
запошљавање - Филијала Косовска Митровица, непосредно или 
путем поште препоручено, на прописаном обрасцу који се може 
добити у свакој организационој јединици Националне службе.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси директор 
надлежне филијале Националне службе за запошљавање, по 
овлашћењу директора Националне службе за запошљавање, уз 
претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошља-
вање  општине Косовска Митровица.

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и 
приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу 
провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом 
захтеву, Национална служба задржава право да изврши служ-
бени обилазак послодавца.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи крите-
ријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр. Критеријуми Бодови

1. Кадровски 
капацитети

Искуство ментора 
у оспособљавању 
лица (менторство)

Више од 73 
месеца 15

Од 37 до 72 
месеца 10

Од 12 до 36 
месеци 5

Радно искуство 
ментора у струци

Више од 73 
месеца 15

Од 37 до 72 
месеца 10

Од 12 до 36 
месеци 5

2. Дужина обављања делатности

Пословање преко 
6 година 20

Пословање од 3 
до 6 година 15

Пословање до 3 
године 10

3.

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне 
службе по 
програму 
Стручна 
пракса

Проценат 
запослених лица 
по завршетку 
програма Стручна 
пракса

Више од 71% 
запослених лица 50

Запослено од 51 
до 70% лица 40

Запослено од 31 
до 50% лица 35

Запослено од 11 
до 30% лица 30

Запослено до 
10%лица 25

Није било 
запослених 0

Послодавац раније 
није користио 
финансијска 
средства или 
уговорна обавеза 
послодавца још 
траје

Да 25

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100

Динамика одлучивања
Одлучивање по поднетим захтевима реализује се на месечном 
нивоу, почев од датума објављивања јавног позива, а одлука 

о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 30 
дана од дана подношења захтева. Национална служба задржа-
ва право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши 
корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је 
опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Општина Косовска Митровица, Национална служба и послода-
вац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу 
програма стручне праксе закључују уговор којим уређују међу-
собна права и обавезе. У циљу закључивања уговора, послода-
вац је у обавези да Националној служби достави потписан уго-
вор о стручном оспособљавању са незапосленим на стручној 
пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Општина 
Косовска Митровица, Национална служба и лице на стручној 
пракси закључују уговор којим регулишу међусобна права и оба-
везе. 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 незапосленог у дужини трајања уговорне 
обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу 
са законом;
- 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 незапосленом полагање стручног испита за само-
сталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неоп-
ходне за полагање испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном 
стручном испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних 
обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од зна-
чаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка 
промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, 
послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида струч-
ног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који 
испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало 
време дефинисано уговором увећано за период спроведене 
замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Филијали Косовска 
Митровица, телефон: 028/420-623.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања 
на сајту Националне службе, односно најкасније до 
23.10.2015. године, о чему ће Национална служба изда-
ти саопштење за јавност.

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Први
утисак је нај-

важнији
будите

испред свих
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

365

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА 

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона 
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09 и 99/14), чл. 17 став 2 и чл. 20 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 
- пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадро-
вима

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство 
здравља, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац Сектора 
за здравствено осигурање у Министарству 

здравља - положај у трећој групи

Опис послова: руководи и координира рад Сектора; плани-
ра, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из 
делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније 
послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по 
налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области правне или економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 
специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година 
радног искуства у струци; положен државни стручни испит за 
рад у државним органима; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области 
из делокруга Секторa за здравствено осигурање у Министар-
ству здравља, стручна оспособљеност за рад на положају и 
вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разго-
вором; вештина аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања, организационе способности и вештина руковођења 
- посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

2. Директор Управе за биомедицину у 
Министарству здравља - положај у другој 

групи

Опис послова: руководи и координира рад Управе; пла-
нира, усмерава и надзире рад Управе; остварује сарадњу из 
делокруга Управе са другим органима; обавља најсложеније 
послове из делокруга Управе; обавља и друге послове по 
налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области медицинске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 5 година или специја-
листичким студијама на факултету; са специјализацијом из 
области трансфузиологије или генетике, истакнути стручњак 
за област трансплантације, односно, за област из надлежнос-
ти Управе за биомедицину; најмање 9 година радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит за рад у држав-
ним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области 
из делокруга Управе за биомедицину у Министарству здравља; 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за 
рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке 
из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и 
логичког закључивања, организационе способности и вешти-
на руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

3. Помоћник директора за послове из области 
трансфузије крви Управе за биомедицину 
у Министарству здравља - положај у петој 

групи

Опис послова: руководи и координира рад у области тран-
сфузије крви; планира, усмерава и надзире рад у области 
трансфузије крви; остварује сарадњу у области трансфузије 
крви; обавља најсложеније послове у области трансфузије 
крви; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области медицинске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 5 година или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 9 година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит за рад 
у државним органима; држављанство Републике Србије; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области 
из делокруга пословa из области трансфузије крви у Упра-
ви за биомедицину у Министарству здравља, стручна оспо-
собљеност за рад на положају и вештина комуникације - уви-
дом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе способ-
ности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизо-
ваних тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

Администрација и управа 
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ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ
 
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садр-
жи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства с кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности 
на тим пословима, податке о стручном усавршавању и подат-
ке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора 
бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо 
уверења о положеном државном стручном испиту достављају 
уверење о положеном правосудном испиту).

Лице које нема положен државни стручни испит може да под-
несе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави пола-
гање тог испита у Министарству државне управе и локалне 
самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадро-
вима достави доказ о положеном државном стручном испиту 
у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава 
на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини или суду или од јавног бележника.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс 
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се 
подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање 
кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у 
делокруг рада положаја у Сектору који се попуњава.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства 
здравља, на интернет страници Службе за управљање кадро-
вима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет стра-
ници и у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огла-
су који су употребљени у мушком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправ-
ка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 
став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 
51 број: 112-8034/2015 од 24. јула 2015. године, Министарство 
финансија

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство 
финансија, Београд, Кнеза Милоша 20

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за нормативне послове, у 
звању саветник у Групи за порез на додату 

вредност - Сектор за фискални систем
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци; познавање енглеског језика; знање рада 
на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање делокру-
га Сектора за фискални систем - усмено; познавање Закона 
о порезу на додату вредност - усмено; знање рада на рачу-
нару (MS Office, Internet) - практичним радом на рачунару; 
познавање енглеског језика - усмено; вештине комуникације 
- усмено.

2. Радно место за стручно-оперативне 
послове, у звању млађи саветник у Групи за 

порески поступак и пореску администрацију - 
Сектор за фискални систем

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образо-
вање из научне области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или на специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнички стаж или нај-
мање 5 година радног стажа у државним органима; позна-
вање енглеског језика; познавање рада на рачунару (MS 
Office, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
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проверавају у изборном поступку: познавање делокру-
га Сектора за фискални систем - усмено; познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији - усмено; 
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet) - практич-
ним радом на рачунару; познавање енглеског језика - усмено; 
вештине комуникације - усмено.

3. Радно место за стручно-оперативне 
послове, у звању млађи саветник у Групи за 

акцизе - Сектор за фискални систем
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или на специјалистичким студијама на факулте-
ту; положен државни стручни испит; завршен приправнички 
стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органи-
ма; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару 
(MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга 
Сектора за фискални систем - усмено; познавање Закона о 
акцизама - усмено; познавање рада на рачунару (MS Office, 
Internet) - практичним радом на рачунару; познавање енглес-
ког језика - усмено;  вештине комуникације - усмено.

Раднa местa на којима се врши пријем приправника:

4. Радно место за стручно-оперативне 
послове, у звању млађи саветник - 

приправник* у Групи за порез на доходак 
грађана и систем доприноса за социјално 
осигурање - Сектор за фискални систем

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или на специјалистичким студијама на факултету; 
познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару (MS 
Office, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање рада на 
рачунару (MS Office, Internet) - практичним радом на рачу-
нару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања и организационе способности - посредно, путем стан-
дардизованих тестова; познавање енглеског језика - усмено; 
вештине комуникације - усмено.

5. Радно место за стручно-оперативне 
послове, у звању млађи саветник - 

приправник* у Групи за порез на додату 
вредност - Сектор за фискални систем

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или на специјалистичким студијама на факултету; 
познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару (MS 
Office, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање рада на 
рачунару (MS Office, Internet) - практичним радом на рачу-
нару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања и организационе способности - посредно, путем стан-
дардизованих тестова; познавање енглеског језика - усмено; 
вештине комуникације - усмено. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Место рада: Београд.

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финан-
сија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком: „За јавни 
конкурс”.

Услови за рад на свим радним местима: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна мес-
та под бројевима 1, 2 и 3: пријава са биографијом и наво-
дима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена 
фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна мес-
та под бројевима 4 и 5 (за пријем приправника): пријава са 
биографијом; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књи-
жице - стране 1-7 (кандидати који у радној књижици имају 
уписан радни стаж потребно је да доставе доказе, односно 
потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степе-
ном стручне спреме и у којем периоду је стечен радни стаж).

Лица која су задужена за давање обавештења: Зора 
Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених, подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен. 
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Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са 
кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за рад на оглашеним радним местима, провера 
стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују 
у изборном поступку обавиће се почев од 23. октобра 2015. 
године, од 8,30 часова у Палати „Србија“, Нови Београд, Буле-
вар Михаила Пупина 2 (источно крило), о чему ће кандидати 
бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) 
које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе 
изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве 
телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: За радна места под бројем 1, 2 и 3 радни однос 
се заснива на неодређено време, а за радна места под редним 
бројем 4 и 5 на одређено време и траје једну годину. 

За радна места под бројевима 1, 2 и 3: Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу подлежу проб-
ном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту.

За радна места под бројем 4 и 5: Приправник* - Законом о 
државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 
99/14), прописано је да је приправник лице које први пут 
заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за 
самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу при-
правника може засновати и са лицем које је код другог посло-
давца било у радном односу краће од времена утврђеног за 
приправнички стаж у степену образовања који је услов за 
рад на тим пословима; време проведено у радном односу 
код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж; 
приправнички стаж на радним местима са високим образо-
вањем студија другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно са основним студијама у трајању 
од најмање четири године, траје једну годину; да приправник 
заснива радни однос на одређено време, после спроведеног 
јавног конкурса, као и да приправник полаже државни струч-
ни испит до окончања приправничког стажа.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конкури-
шу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене 
доказе. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази 
(како је то наведено у тексту огласа) у оригиналу или фотоко-
пији овереној у општини или суду или од стране јавног бележ-
ника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финан-
сија: www.mfin.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној 
табли, веб-страници и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огла-
су који су употребљени у мушком граматичком роду, односе 
се без дискриминације и на особе женског пола. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА 

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправ-
ка, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима - пречишћен текст („Службени 
гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09)

Оглашава

ЈАВНИ КОНKУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ 

МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Служба за 
управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, Београд

II Радно место које се попуњава:

Радно место за финансијско-материјалне 
послове, у звању саветник, под редним 
бројем 27. Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у 
СУК-у, у Сектору за правне, финансијске и 

опште послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области еко-
номске науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
тарајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, нај-
мање три године радног искуства у струци и познавање рада 
на рачунару (Word, Excel, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о 
државним службеницима, познавање делокруга Службе за 
управљање кадровима, познавање Закона о буџетском сис-
тему, Уредбе о буџетском рачуноводству, Закона о платама, 
вештине логичког и аналитичког резоновања и организа-
ционе способности - провераваће се посредно, путем стан-
дардизованих тестова, вештине комуникације - усмено (раз-
говор).

III Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2

Адреса на коју се подносе пријаве: Служба за управљање 
кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд, са наз-
наком: „За јавни конкурс“.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Бла-
женка Дудок Сарделић, тел. 011/3130-907.

V Услови за рад на радном месту: држављанство Репу-
блике Србије, да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку конкурса раније престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од 6 месеци.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 
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8 дана и почиње да тече од наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава 
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном 
испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци.

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, пот-
пуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашена радна места, провера оспо-
собљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће 
се почев од 19.10.2015. године, са почетком у 9,00 часова, 
у Београду, у просторијама Службе за управљање кадрови-
ма, Булевар Михајла Пупина 2, сала 269, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени телефонским путем, на броје-
ве телефона које су доставили у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Радни однос се заснива на неодређено време. 
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без 
положеног стручног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у ори-
гиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интерној презентацији Службе 
за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној 
табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огла-
су који су употребљени у мушком граматичком роду, односе 
се без дискриминације и на особе женског пола.

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69

тел. 011/2061-720

Сарадник за послове плаћања
на одређено време до повратка привремено 

одсутног запосленог, у Одељењу за финансије

УСЛОВИ: ВШС, једна година радног стажа, положен држав-
ни стручни испит. Осим наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима. Уз пријаву и биографију канди-
дат подноси: оверену копију дипломе, доказ о радном стажу, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење о здравственом стању, уверење 
да није осуђиван за кривична дела на безсуловну казну зато-
вора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

БОР

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 
„СТАНКО ПАУНОВИЋ“

19300 Неготин, Бадњевска 5
тел. 019/541-800

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора дома за смештај корисника може бити 
именован држављанин Републике Србије који је стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, психолош-
ких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације 
и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или 
медицинских наука и има најмање пет година радног искуства 
у струци. Кандидат уз пријаву са биографијом подноси сле-
дећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ о одговарајућој стручној спреми, потврду о радном 
искуству у струци, програм рада за мандатни период који раз-
матра Управни одбор у поступку давања мишљења за име-
новање директора, уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак, односно да није поднет захтев за спро-
вођење истраге или одређених истражних радњи, да није 
подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела 
за која се гоњење предузима по службеној дужности, уве-
рење да кандидат није кажњаван за дела која га чине непо-
добним за обављање послова и задатака у установи, односно 
да није кажњаван за кривична дела против живота и тела, 
против слободе и права човека и грађанина, против права 
по основу рада, против части и угледа, против полне слобо-
де, против брака и породице, против службене дужности, као 
и против уставног уређења и безбедности Републике Србије.

ОСТАЛО: Документација која се прилаже не сме бити ста-
рија од шест месеци. Изабрани кандидат доставиће лекарско 
уверење. Пријаве се достављају у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати у затвореној ковер-
ти, на адресу: Дом за децу и омладину „Станко Пауновић“, 
Бадњевска 5, 19300 Неготин, са назнаком: „За конкурс за 
именовање директора - не отварати“, уз навођење имена и 
презимена кандидата и адресе становања, а Управни одбор 
установе исте ће размотрити у року од 15 дана од дана завр-
шетка конкурса. Директора установе именује министарство 
надлежно за социјалну заштиту, на основу спроведеног кон-
курса, а по прибављеном мишљењу Управног одбора устано-
ве, на мандатни период од четири године. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Телефон за информа-
ције: 019/541-800.

ГЊИЛАНЕ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
КОСОВСКА КАМЕНИЦА - РАНИЛУГ

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, 
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економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социо-
лошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални 
радник; најмање 5 година радног искуства у струци. Кандидат 
за директора уз прописану конкурсну документацију подно-
си програм рада за мандатни период, који разматра Управни 
одбор у поступку давања мишљења за именовање директора. 
Пријава на конкурс треба да садржи: радну биографију, ори-
гинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству, препис дипломе или уверење о 
степену стручне спреме, извод из радне књижице о укуп-
ном радном искуству и потврду да кандидат није осуђиван 
и да се против њега не води кривични поступак. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве кандидата Управни одбор Центра 
неће разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве доставити на адресу: Центар за социјални рад Косов-
ска Каменица са седиштем у Ранилугу 38267 - Ранилуг са наз-
наком: „За конкурс“.

ЈАГОДИНА

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Извршилац за послове наплате и принудне 
наплате

за пријем у радни однос на одређено време, 
због повећаног обима посла, у трајању од 

12 месеци, у Одељењу за буџет и финансије 
Општинске управе Општине Свилајнац, у 
Одсеку локалне пореске администрације

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена у области 
економских или правних наука (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), високо образовање стечено на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године - правни или економски факултет, 
радно искуство 2 године са прописаном стручном спремом, 
положен државни стручни испит, да има општу здравстве-
ну способност, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова 
огласа (оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственом 
стању, уверење да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу), могу се поднети у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, на адресу: Општинска управа Општине Свилај-
нац (са назнаком: За оглас), 35210 Свилајнац, Светог Саве 
102. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Послови Канцеларије за локални економски 
развој

на одређено време због повећаног обима 
посла, у трајању од 12 месеци, у Одељењу за 

буџет и финансије Општинске управе Општине 
Свилајнац, у Одсеку за инвестиције

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), филолошке или 
економске струке, високо образовање стечено на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године - филолошки или економски 
факултет, радно искуство - 1 година са прописаном струч-
ном спремом, положен државни стручни испит, 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 државном органу. Пријаве са овереним доказима о испуња-
вању услова огласа (оверена фотокопија дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 
о здравственом стању, уверење да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу), могу се поднети у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, на адресу: Општинска управа Општине 
Свилајнац (са назнаком: „За оглас“), 35210 Свилајнац, Све-
тог Саве 102. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови на изради анализа и студија у вези 
са саобраћајним проблемима и проблемима 

саобраћајне инспекције града Јагодина
у Градској управи за инспекцијске послове, 

на одређено време од 12 месеци, због указане 
потребе за обављањем одређених послова

УСЛОВИ: 1) висока школска спрема, студије првог степена, 
основне академске студије од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основне струковне студије, студије у трајању од три годи-
не, односно висока школска спрема стечена на студијама у 
трајању до три године до ступања на снагу Закона о високом 
образовању - висока школа струковних студија за менаџмент 
у саобраћају, висока економска школа, 1 година радног иску-
ства и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе; 2) висока школска спрема, студије другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно висока школска спрема стечена на студијама 
у трајању од најмање четири године обима 240 ЕСПБ бодова, 
односно високо образовање стечено у складу са прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом обра-
зовању - висока школска спрема, технички факултет - смер 
инжењерски менаџмент, 1 година радног искуства и положен 
стручни испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуња-
ва и услове из члана 6 Закона о радним односима у држав-

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање



   |  Број 641 | 30.09.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs22 

ним органима, и то: да је држављанин Републике Србије, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, да има 
општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима 
о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве на оглас слати на горенаведену 
адресу.

КРУШЕВАЦ

ОПШТИНА ВАРВАРИН 
ОПШТИНСКА УПРАВА

37260 Варварин, Трг Мирка Томића 5

Извршилац на рачуноводственим пословима
за месне заједнице и друштвене организације 
о чијем се раду стара општина, на одређено 
време до 24 месеца, у Одсеку за привреду и 

финансије

УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању, 
средња школа економског смера, познавање рада на рачу-
нару, положен државни стручни испит, шест месеци радног 
искуства. Поред посебних услова, кандидат треба да испуња-
ва и услове прописане чланом 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да је пунолетан; да је држављанин 
Републике Србије; да има општу здравствену способност; да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Уз 
пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да 
доставе и потребна документа: диплому о стручној спреми; 
уверење о положеном државном стручном испиту; извод из 
матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о 
матичним књигама, “Службени гласник РС”, бр. 20/09); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на 
дан објављивања огласа); уверење о здравственом стању (не 
старије од 6 месеци у односу на дан објављивања огласа); 
уверење основног и вишег суда да кандидат није под истра-
гом и да против њега није подигнута оптужница (не старије 
од 6 месеци у односу на дан објављивања огласа); уверење 
полицијске управе да није осуђиван за кривична дела на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу (издато након објављивања огласа); исправу 
којом доказује радно искуство (потврда или други акт којим 
доказује да има најмање 6 месеци радног искуства у траже-
ном степену стручне спреме) и радну књижицу. Сви докази се 
прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код надлежног 
органа. Пријаве доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“, на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Избор кандидата извршиће се у 
року од 15 дана по истеку рока за подношење пријава.

ЛЕСКОВАЦ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 
“ЦЕНТАР ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ” ВЛАСОТИНЦЕ

16210 Власотинце, Немањина 58
тел. 016/875-459

Возач
на одређено време

Опис послова: врши превоз у Центру за социјални рад за 
општине Власотинце и Црна Трава, превоз деце и младих са 
сметњама у развоју, контролише исправност возила.

УСЛОВИ: средња стручна спрема без обзира на струку, радно 
искуство од 1 године на пословима возача, возачка дозвола Б 
категорије. Заинтересовани кандидати своју професионалну 
биографију треба да пошаљу на адресу: Центар за социјал-
ни рад за општине Власотинце и Црна Трава, Власотинце, 
Немањина 58. Уз биографију приложити: извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење о здравственој способ-
ности кандидата, доказ о радном искуству, потврду Основног 
суда Лесковац да против кандидата није покренута истрага 
за кривична дела која га чине неподобним за радни однос 
у органима државне управе, потврду МУП-а о кажњавању/
некажњавању, копију важеће возачке дозволе, очитану лич-
ну карту. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
16240 Медвеђа, Јабланичка 48

тел. 016/891-138, 891-907

Референт за дечју заштиту и породиљска 
одсуства

на одређено време до 6 месеци, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, правног или друштвеног 
смера, најмање 1 година радног искуства у струци, положен 
стручни испит за рад у државним органима. Општи услови 
које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Сл. гласник Републике 
Србије“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): 
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да 
има општу здравствену способност, да има прописану струч-
ну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, да испуњава и друге услове утврђене законом, другим 
прописима или актом о систематизацији радних места у орга-
ну. Уз пријаву на оглас кандидат обавезно подноси следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном државном 
стручном испиту, извод из матичне књиге рођних (оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству 
Републике Србије (оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), уверење о здравственој способности (накнадна достава 
по доношењу одлуке о пријему кандидата), потврда о радном 
искуству у струци, фотокопија радне књижице, уверење да 
кандидати нису осуђивани за кривично дело на безусловну-
казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које 
их чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну (уверење издаје полицијска управа), уверење да против 
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница 
(уверење издаје надлежни суд). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок у коме се подносе 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве пре-
дати на писарници или слати на адресу: Општинска управа 
Општине Медвеђа, са назнаком: “За оглас”, Јабланичка 48, 
16240 Медвеђа. Контакт телефони: 016/891-138, 891-907.

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање



Бесплатна публикација о запошљавању 23  30.09.2015. | Број 641 |   

НОВИ ПА ЗАР

ГРАД НОВИ ПАЗАР 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Заменик начелника Одељења за друштвене 
делатности

на одређено време од 12 месеци, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спре-
ме, високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
основне студије у трајању од четири године, две године рад-
ног искуства.

Заменик начелника Одељења за 
информисање

на одређено време од 12 месеци, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спре-
ме, високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), у обра-
зовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, однос-
но основне студије у трајању од четири године - друштвеног 
смера, 2 године радног искуства.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати морају испуњавати 
и посебне услове, а доказ о томе поднеће на адресу: Улица 
Стевана Немање 2, са назнаком: „За Градску управу за извор-
не и поверене послове у Новом Пазару“, са следећим прило-
зима: диплома о завршеној школској спреми; доказ о радном 
искуству у струци; радна књижица; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених; уверење о здравственом стању (не старије 
од шест месеци ); уверење да лице није осуђивано за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (издато након објављивања овог 
огласа). Рок за подношење пријава по огласу је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Одлуку о избо-
ру између пријављених кандидата доноси начелник Градске 
управе за изворне и поверене послове, у року од 15 дана од 
дана истека рока за оглашавање. Непотребне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ

ОПШТИНА ПИРОТ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Пирот, Српских владара 82

Заменик начелника Општинске управе 
Општине Пирот

на период од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), у 
трајању од најмање 4 године, друштвеног смера (VII/1 степен 
стручне спреме), правни факултет, 5 година радног искуства 
у струци и положен државни стручни испит. Поред наведе-

них услова, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 
Закона о радним односима у државним органима (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/02): да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чине неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Уз пријаву са биографијом подносе се 
следећа документа, у оригиналу или фотокопији овереној у 
суду или општини: диплома којом се потврђује стручна спре-
ма, доказ о радном искуству у струци, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Зако-
ну о матичним књигама објављеном у “Службеном гласнику 
РС” бр. 20/09), уверење о општој здравственој способности 
(не старије од шест месеци), 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 
(издато након објављивања огласа) и уверење о положеном 
државном стручном испиту. Рок за достављање пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни 
докази, неће се узети у разматрање. Пријаве се могу предати 
на шалтеру бр.1 у Услужном центру или у канцеларији бр.4 
у згради Општине Пирот, Српских владара 82 или послати 
поштом на наведену адресу.

СОМБОР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СОМБОРА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
25000 Сомбор, Трг цара Уроша 1

Начелник Градске управе Града Сомбора
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати уз пријаву морају да приложе следеће 
доказе: доказ о завршеном правном факултету, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да нису осуђивани за кривична дела на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање послова у држав-
ним органима, доказ о општој здравственој способности и 5 
година радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит. Документи који служе као докази о испуњавању 
услова, морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОПШТИНА ИНЂИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

1. Послови трезора
у Одељењу за привреду и финансије, на 

одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена из области економских наука (основне академске сту-
дије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно дипл. економиста са стеченим 
образовањем на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године, 1 година радног искуства, познавање рада на 
рачунару, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

2. Послови пријема и обраде поднесака 
у области друштвене бриге о деци, 

образовања, културе и спорта
у Одељењу за друштвене делатности, на 

одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке или 
завршена гимназија, 1 година радног искуства, познавање 
рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

3. Магационер
у Одељењу за општу управу и заједничке 
послове, на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, трговачке или еко-
номске струке, познавање рада на рачунару, 1 година радног 
искуства.

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидати треба да испуња-
вају и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима. Уз пријаву са биографијом кандида-
ти подносе следеће доказе, у оригиналу или овереној копији: 
доказ о завршеној одговарајућој стручној спреми; доказ о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне упра-
ве за радна места 1 и 2; доказ о радном искуству, извод из 
матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу (уверење издато од МУП-а, надлеж-
на полицијска управа, не старије од 6 месеци), копију личне 
карте, а изабрани кандидат по извршеном избору лекарско 
уверење. Напомена: За радна места под бројем 1 и 2 радни 
однос може да се заснује и са кандидатом који нема положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, уколико 
испуњава све остале услове огласа, под условом да наведени 
испит положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног 
односа. Пријаве са потребним доказима о испуњавању наве-
дених услова, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место: 
________“( навести назив радног места), доставља се у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији  „Посло-
ви”, поштом на адресу: Општинска управа Општине Инђија, 
Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на шалтеру 1 пријем-
не канцеларије. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у ориги-
налу или у овереној фотокопији, неће бити разматране.

   Култура и информисање

ТВ „ДИНКОМ К-1“ ДОО ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац

Раданска 66

Видео-монтажер - технички асистент 
филмског и телевизијског монтажера

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању. Кан-
дидат треба да зна рад у програмима: Adobe Premier, Adobe 
Photoshop, Adobe After Effects; да познаје рад на рачунару 
Pentium, оперативни систем Windows; завршен почетни ниво 
енглеског језика.

НАРОДНИ МУЗЕЈ ВРАЊЕ
17500 Врање, Пионирска 1

тел. 017/424-018

Директор Народног музеја
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право пријављивања на јавни конкурс има свако 
заинтересовано лице које поред општих услова прописаних 
законом испуњава и посебне услове прописане Статутом 
Јавне установе - Народни музеј у Врању, и то: да има висо-
ку стручну спрему (високо образовање на студијама другог 
степена - дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије или високо образовање на основним студијама у трајању 
од четири године - филозофски факултет - група историја, 
историја уметности, етнологија или археологија; најмање три 
године радног искуства у струци; да поседује руководеће спо-
собности, знања и искуства). Мандат директора траје четири 
године. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адреса становања, податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног искуства на посло-
вима на којима је кандидат радио до подношења пријаве на 
јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и друге податке о посебним облас-
тима рада. Уз пријаву на јавни конкурс кандидат прилаже: 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци; доказ да има општу здравстве-
ну способност, не старије од шест месеци; доказ о стручној 
спреми; доказ о радном искуству; доказ да се против њега 
не води истрага (уверење месно надлежног основног суда - 
тужилаштва); доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак или да није подигнута оптужница за кривично дело 
за које се гони по службеној дужности, односно да кандидат 
није осуђиван (уверење месно надлежног основног и вишег 
суда и тужилаштва и уверење МУП-а). Докази се прилажу 
у оргиналу или у фотокопији овереној од стране надлежног 
органа. Уз конкурсну документацију, кандидат је у обавези да 
поднесе програм рада и развоја јавне установе за мандатни 
период именовања директора. Рок за подношење пријава је 
15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве се 
подносе на адресу: Јавна установа - Народни музеј Врање, 
17500 Врање, Пионирска 1, са назнаком: “За јавни конкурс 
за именовања директора ЈУ - Народни музеј Врање”. Пријаве 
се подносе путем поште или на писарници Народног музеја. 
Пријаве се подносе у затвиреним ковертима. Јавни конкурс 
спроводи Управни одбор Народног музеја, у складу са зако-
ном, оснивачким актом Јавне установе и Статутом Народног 
музеја. Управни одбор Народног музеја дужан је да у року 
од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор 
кандидата и предлог достави оснивачу. Неблаговремене, 
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази (непотпуне пријаве), Управни одбор ће одбацити. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за 
именовање је Снежана Вукелић, контакт телефон: 017/423-
875. 

   Администрација и управа / Култура и информисање

www.nsz.gov.rs
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  Трговина и услуге
SISTEM FIRE PROTECTION 
SERVICES DOO BEOGRAD

Београд - Раковица, Патријарха Јоаникија 2а
тел. 011/393-33-45
office@sistemfps.rs

Merchandiser
2 извршиоца

Кључне одговорности: одговоран је за позиционирање и 
репозиционирање производа у складу са дефинисаним пла-
нограмима; обавезан је да при излагању поштује правила 
излагања робе по роковима трајања и постављање марке-
тиншких материјала; дужан је да примењује све усвојене 
стандарде и процедуре; ангажован на пословима отварања и 
реновирања објеката.

УСЛОВИ: средња стручна спрема (трговачка и друга струка); 
1 година радног искуства на сличним пословима; средњи 
ниво познавања енглеског језика; напредно коришћење MS 
Office пакета; возачка дозвола Б категорије; да лице није под 
истрагом и да није кажњавано. Пријаве се достављају елек-
тронски, на адресу: m.colic@sistemfps.rs, до попуне радног 
места. Јављање кандидата на контакт телефон: 011/393-33-
99, локал 110.

„PROTECTA GROUP” DOO
Београд, Јужни булевар 144

тел. 064/834-64-34

Службеник обезбеђења
на одређено време, 12 месеци

20 извршилаца

Опис посла: непосредно физичко обезбеђење штићених обје-
ката, надзирање система техничке заштите.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког смера, без рад-
ног искуства; пожељно је уверење о положеном испиту за 
противпожарну заштиту, поседовање дозволе за ношење 
оружја, потврда о положеном испиту из прве помоћи, возач-
ка дозвола Б категорије; теренски рад, рад у сменама, ноћ-
ни рад, рад ван просторија послодавца; кандидат мора бити 
пријављен на евиденцију незапослених лица НСЗ минимум 6 
месеци. Трајање конкурса до 14.10.2015. године. Лице за кон-
такт: Емилија Николић.

РЕСТОРАН “ПАРК”
11253 Сремчица, Београдска 288

Куварица

УСЛОВИ: стални радни однос, са искуством рада самостал-
ног кувара, рад у сменама. Заинтересовани кандидати могу 
се јавити на број телефона: 063/7743-763 или на и-мејл: 
restoran.park.sremcica@gmail.com.

МОДНИ СТУДИО „ХАМЕЛ”
Београд, Краља Петра 69

Шивач
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: завршена текстилна школа или курс шивења, радно 
искуство је предност. Трајање конкурса до 08.10.2015. годи-
не. Кандидати треба да се јаве на контакт телефон: 011/2910-
862.

“NTH MEDIA” DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 14љ

Оператер за фински језик
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
познавање рада на рачунару (Office), знање финског и енглес-
ког језика (виши ниво), пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на 
и-мејл: job.cc@nth.ch.

“ПОСЛОВНИ СИСТЕМ” ДОО
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 46

тел. 064/648-55-91

Физичко обезбеђење
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: VI, IV или III степен стручне спреме у било ком 
занимању, стручни испит из заштите од пожара, познавање 
рада на рачунару (Windows), возачка дозвола Б категорије, 
познавање енглеског језика (почетни ниво), да кандидат није 
осуђиван и кажњаван, пробни рад 1 месец. Пријаве слати 
поштом или на и-мејл: poslovnisistem.fto@gmail.com, у року од 
30 дана од дана објављивања огласа.

“SHOW ROOM MISS” DOO
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 124

тел. 064/078-38-59

Пица-мајстор
4 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, пожељно радно искуство 
(пећ на дрва).

“КОНСАЛТИНГ АКТИВ” ДОО
11070 Нови Београд

Гоце Делчева 42

Књиговођа
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке, радно 
искуство 3 године на истим или сличним пословима, позна-
вање рачуноводственог програма Calculus, познавање рада на 
рачунару (MS Office), знање енглеског језика (средњи ниво). 
Пријаве слати на и-мејл: office@konsalting.rs, у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
“КВАДРИКОМ” ДОО

11000 Београд
Ђорђа Јовановића 7

e-mail: kvadrikom@gmail.com

У огласу објављеном 16.09.2015. године мењају се 
бројеви телефона, тако што уместо наведених тре-
ба да стоји: 011/2403-303 и 064/8037-408. У осталом 
делу оглас остаје непромењен.

Трговина и услуге
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СЛОБОДАН ЖИВАНОВ 
ИЗВРШИТЕЉ

21000 Нови Сад, Футошка 1А
e-mail: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com

Дипломирани правник
на одређено време две године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник. 
Рок за пријављивање је 15.10.2015. године. Пријаве на кон-
курс слати на и-мејл: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com.

РЕСТОРАН „ПЛАВА ФРАЈЛА“ ДОО 
ОГРАНАК ЕКО-СИСТЕМ ПЕТРОВАРАДИН

21000 Нови Сад, Сутјеска 2
тел. 066/6300-001

e-mail: office@eko-sistem.rs

Радник у производњи - производња 
производа од рециклиране гуме

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању. Радник у производњи производа од рециклиране гуме. 
Рок за пријављивање до 20.10.2015. године. Пријаве слати 
на и-мејл: office@eko-sistem.rs или звати на број телефона: 
066/6300-001.

„ЛЕПОТА ЖЕНЕ“ ДОО
24000 Суботица, Николе Кујунџића 6а/5

тел. 024/534-711, 064/027-39-85

Маникир
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било ког занимања, са 
радним искуством од најмање 6 месеци на траженом послу, 
рад у сменама, пробни рад 1 месец. Ради се 20 сати недељ-
но; знање мађарског језика (средњи ниво). Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве лично на горенаведену адресу, у 
преподневним сатима. Контакт телефони: 024/537-711 или 
064/027-39-85. Оглас је отворен до 22.10.2015. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “НАПРЕДАК”
18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22

тел. 018/830-670

Водоинсталатер
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника

УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме, занимање водоинста-
латер, 6 месеци радног искуства.

„TOP GRAPHIC UNITED“ DOO
32000 Чачак, Јежевица бб

тел. 064/056-4391
e-mail: topgraphic.united@gmail.com

Графичар припреме за штампу
за рад у Новом Саду

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен - графички дизајнер, V степен - графич-
ки техничар дораде и прераде - специјалиста, VI/2 степен 
- инжењер графичког инжењерства и дизајна, VII/1 степен 
- графички дизајнер. Пожељно радно искуство. Пробни рад 

1 месец. Рок за пријављивање је 09.10.2015. године. Биогра-
фије слати на и-мејл адресу: topgraphic.united@gmail.com или 
звати на број телефона: 064/056-4391.

JOVANOVIĆ I SINOVI - MASTER FOOD
24300 Бачка Топола, Максима Горког 7

e-mail: masterfood@stcable.rs

Месар - трговац
за рад у Суботици, на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, прехрамбене или 
трговачке струке, рад у сменама, пробни рад 3 месеца. Заин-
тересовани кандидати своје биографије могу слати на горе 
наведен и-мејл. Оглас остаје отворен до 07.10.2015. године.

Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Николе Пашића 22

тел. 012/643-140

Директор Дома здравља Жагубица
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора Дома здравља Жагубица може бити 
именовано лице које поред законом прописаних услова 
испуњава и следеће посебне услове прописане Статутом 
Дома здравља: да је доктор медицине или доктор медицине 
специјалиста интерне медицине, специјалиста гинекологије, 
специјалиста опште медицине, специјалиста офталмологије, 
специјалиста педијатрије, специјалиста пнеумофтизиоло-
гије, специјалиста радиологије, специјалиста ургентне меди-
цине или доктор стоматологије, да је дипломирани правник 
или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из 
области здравственог менаџмента и да има најмање 5 година 
радног стажа у области здравствене заштите. Именовање се 
врши на период од 4 године. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Конкурс ће бити објављен и на званичном веб-сајту Министар-
ства здравља Републике Србије. Пријаве доставити на адре-
су: Дом здравља Жагубица, 12320 Жагубица, Николе Пашића 
22, са назнаком: „Конкурс за директора - не отварати“. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену 
фотокопију специјалистичке дипломе за област медицине 
наведене у тачки 1, оверену фотокопију потврде о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију о завршеном прав-
ном или економском факултету, оверену фотокопију уверења 
о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, 
уколико је кандидат дипломирани правник или дипломира-
ни економиста, документацију о захтеваном радном искуству, 
уверење о држављанству Републике Србије, потврду о нео-
суђиваности и да против кандидата није покренут кривични 
поступак, кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

АПОТЕКА “СМЕДЕРЕВО”
11300 Смедерево

Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Фармацеутски техничар
на одређено време по основу замене, до 

повратка привремено одсутне запослене са 
трудничког, односно породиљског боловања

Трговина и услуге / Медицина 



Бесплатна публикација о запошљавању 27  30.09.2015. | Број 641 |   

УСЛОВИ: завршена средња фармацеутска школа, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит, најмање 5 година 
радног искуства, возачка дозвола Б категорије. Документација 
коју кандидат треба да приложи уз пријаву: CV - биографија, 
диплома о завршеној средњој школи (оверена фотокопија), 
уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), 
фотокопија личне карте, оверена фотокопија радне књижице 
или потврда којом се потврђује да кандидат има 5 година рад-
ног искуства, фотокопија возачке дозволе, извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци од дана објављивања 
огласа), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од 
дана објављивања огласа). Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300, 815-182

Доктор медицине
за потребе ОЈ Дома здравља Сурдулица, на 
одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Потребна документа-
ција: оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверена фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту за доктора медицине, извод из евиденције НСЗ, 
извод из матичне рођених, лекарско уверење. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Сурду-
лица, Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 
“ОЗРЕН”

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

Радник за рад у техничком одсеку
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника

УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинске струке. Кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи машинске струке - III сте-
пен стручне спреме машинске струке. Изабрани кандидат је 
обавезан да пре потписивања уговора о раду достави пози-
тивну 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 у затвореним ковертама, путем 
поште, на адресу: Специјална болница за плућне болести 
“Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз 
напомену: “Пријава на оглас за технички одсек“ или лично у 
просторијама болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА 
“ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Здравствени радник

УСЛОВИ: виша медицинска школа - VI степен и положен струч-
ни испит. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној вишој медицинској школи, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе (ако 
је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу), радну биографију. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији “Послови”, путем поште на наведену адресу 
или лично у писарницу Дома здравља Барајево.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра техничар
за рад у Служби за пнеумофтизиологију 

Опште болнице Крушевац, са непуним радним 
временом, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, до истека 

породиљског одсуства, одсуства са рада ради 
неге детете или одсуства са рада ради посебне 

неге детета

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, положен 
стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца за рад или 
решење о упису у комору.

Медицинска сестра техничар
за рад у Одсеку за имплантологију Службе за 

ортопедију са трауматологијом Опште болнице 
Крушевац, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, до истека 

породиљског одсуства, одсуства са рада ради 
неге детета или одсуства са рада ради посебне 

неге детета

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, положен 
стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца за рад или 
решење о упису у комору.

Медицинска сестра техничар
за рад у Служби за ортопедију са 

трауматологијом Опште болнице Крушевац, 
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, положен 
стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца за рад или 
решењр о упису у комору.

Виша медицинска сестра техничар
за рад у Служби за педијатрију Опште болнице 

Крушевац, на одређено време ради замене 
привремено одсутно запослене 

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер педијатријски или 
виша медицинска сестра - техничар и положен стручни испит, 
VI степен стручне спреме, лиценца за рад или решење о упису 
у комору.

Медицинска сестра техничар
за рад у Одсеку за палијативно лечење Службе 

за продужено лечење и негу Опште болнице 
Крушевац, на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, положен 

Медицина



   |  Број 641 | 30.09.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs28 

стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца за рад или 
решење о упису у комору.

Лабораторијски техничар
за рад у Одсеку хематологије Службе 

лабораторијске дијагностике Опште болнице 
Крушевац, са непуним радним временом, на 

одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабораторијског 
техничара, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, 
лиценца за рад или решење о упису у комору. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем 
и биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе, сведочанства или уверења издата на девојачко 
презиме), оверену фотокопију лиценце или решења о упису 
у именик одговарајуће коморе. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и наблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве доставити у затвореној коверти, са назнаком: „За 
конкурс“, са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, на наведену адресу.

ДОПУНА ОГЛАСА 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ГЕЈЗЕР“

16248 Сијаринска Бања 

Оглас објављен 23.09.2015. године допуњује се у 
називу радног места и исправно треба да гласи: Лекар 
опште медицине, на одређено време 6 месеци. Сви 
остали услови остају исти.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983

Лабораторијски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла - смер за лабораторијског техничара, положен стручни 
испит.

Медицински техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла - општи смер, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са про-
сечном оценом током школовања, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, 

уколико кандидат има радни стаж, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Општа 
болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на 
Млави или доставити лично у правну службу ОБ Петровац на 
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација 
неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 
АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут
на одређено време због повећаног обима посла, 

за рад у апотеци у Голупцу

Дипломирани фармацеут
на одређено време због повећаног обима посла, 

за рад у апотеци у Кучеву

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, висока стручна 
спрема (VII степен), положен стручни испит за самостално 
обављање послова дипломираног фармацеута. Документа-
ција коју кандидат треба да приложи уз пријаву: CV, фото-
копија дипломе траженог факултета, потврда о положеном 
стручном испиту. Кандидат се прима у радни однос са пуним 
радним временом, на одређено време због повећаног обима 
посла у ЗУ Апотека Пожаревац. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних информација. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ Апо-
тека Пожаревац, у просторијама рачуноводства, Моше Пијаде 
4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека Пожаревац: www.
apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем. Особа за контакт: Иван Лазаре-
вић, тел. 012/523-127. Пријаву са потребном документацијом 
доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд

Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене, до повратка са неплаћеног 
одсуства

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија - 
виша медицинска школа; положен стручни испит за више 
медицинске сестре; пробни рад три месеца. Заинтересовани 
кандидати подносе: пријаву са кратком биографиом; фото-
копију дипломе о завршеној високој здравственој школи 
струковних студија - вишој медицинској школи; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту за више медицинске 
сестре техничаре; фотокопију лиценце Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије; фотокопију радне 
књижице; фотокопију извода из матичне књиге рођених/вен-
чаних; фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним при-
лозима подносе се на наведену адресу Института, са назна-
ком: „Пријава на оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узимане у разматрање. На разговор ће бити позва-
ни само они кандидати који уђу у ужи избор.

Медицина
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ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - тех-
ничар са положеним стручним испитом.

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: лабораторијски техничар 
са положеним стручним испитом. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, оверен 
препис/фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, потврду Националне службе за запошљавање о дужи-
ни чекања на запослење, доказ о радном искуству у струци 
након положеног стручног испита, на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потвр-
да послодавца), биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адре-
су, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4

тел. 031/563-150

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Завода за јавно здравље Ужице може 
бити именовано лице које поред општих услова прописаних 
законом испуњава и следеће посебне услове: доктор меди-
цине специјалиста са 5 година радног стажа у области здрав-
ствене заштите или дипломирани правник, дипломирани 
економиста, дипломирани хемичар, дипломирани инжењер 
технологије или дипломирани менаџер, са завршеном едука-
цијом из области здравственог менаџмента при високој шко-
ли која има сагласност Министарства просвете за обављање 
делатности и 5 година радног стажа у области здравствене 
заштите. Директор се именује на период од 4 године од дана 
ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидати при-
лажу краћу биографију, предлог програма рада и развоја 
Завода за јавно здравље Ужице у наредном периоду и сле-
деће доказе: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о промени презимена, односно извод 
из матичне књиге венчаних, уколико је кандидат променио 
презиме, оригинал или оверену копију дипломе о завршеном 
медицинском факултету и диплому о положеном специјалис-
тичком испиту неке од грана медицине, односно оригинал 
или оверену копију дипломе у звању дипломирани правник, 
дипломирани економиста, дипломирани хемичар, дипломира-
ни инжењер технологије или дипломирани менаџер са ори-
гинал или овереном копијом потврде о завршеној едукацији 
из области здравственог менаџмента при високој школи која 
има сагласност Министарства просвете за обављање делат-
ности; оригинал потврду о радном стажу у области здравс-
твене заштите. Пријаве на конкурс, са наведеним прилозима, 
достављају се непосредном предајом или путем поште, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу, у затво-
реној коверти, са назнаком: “Пријава на конкурс за директор 
- не отварати”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, до 
повратка радника са неплаћеног одсутва

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 
најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију, фотоко-
пију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотоко-
пију радне књижице. Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство у раду, додатно образовање или оспособље-
ност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове за које 
се примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицин-
ске сестре - техничара, на одређено време по основу замене, 
до повратка радника са неплаћеног одсуства - 2 извршиоца”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И 
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

11000 Београд, Др Суботића 6а

Дипломирани психолог
који ће се упутити на специјализацију из 

медицинске психологије

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове: да поседује високу стручну спрему 
- стручни назив дипломирани психолог; да је положио струч-
ни испит; једна година радног искуства на пословима дипло-
мираног психолога; предност имају кандидати са просечном 
оценом на основним студијама изнад 9. Кандидати су дужни 
да уз пријаву на оглас приложе и следећу документацију, у 
неовереним фотокопијама: диплому (уверење) о завршеној 
високој стручној спреми - стручни назив дипломирани психо-
лог; уверење (потврду) о положеном стручном испиту; доказ 
о радном искуству; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да кан-
дидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) или потврду да 
је поднет захтев за издавање уверења; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак и да није подигнута 
оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месе-
ци) или потврда да је поднет захтев за издавање уверења; 
молбу и кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, 
контакт телефоном и и-мејл адресом. Пријаве слати на наве-
дену адресу клинике, са назнаком: “За оглас - дипломирани 
психолог” или лично предати у Одељење за опште и правне, 
кадровске и техничке послове. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информације које могу бити важне за доношење 
одлуке о избору. Кандидати ће о избору бити обавештени 
писменим путем, у законском року.

Медицина

www.nsz.gov.rs
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    Грађевинарство и индустрија

“SWISS TERM” DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 184

Дипломирани инжењер машинства - 
термотехничар

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, 
радно искуство 5 година, напредно знање AutoCad програ-
ма, возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика 
(средњи ниво), поседовање лиценце за одговорног пројек-
танта и одговорног извођача радова.

Фригомеханичар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, 
радно искуство 1 година, познавање аутоматике, возачка доз-
вола Б категорије, пожељна возачка дозвола Ц категорије.

ОСТАЛО: Пријаве слати искључиво на и-мејл: swissterm.bg@
gmail.com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

KMR VISION
24000 Суботица, Пешчарина 17

тел. 065/811-29-72, 024/596-092, 024/596-014

Руковалац апкант-пресом
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар или друга стручна 
спрема, познавање рада са апкант-пресом. Заинтересовани 
кандидати могу се јавити на горенаведене контакт телефоне.

ПРЕДУЗЕЋЕ “БАЛКАН”
18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35а

тел. 018/523-617

Дипломирани машински инжењер - 
термотехника

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер - мастер инжењер 
машинства; радно искуство: 60 месеци; одговорни извођач 
радова термотехнике, процесне и гасне технике - лиценца 
430; возачка дозвола Б категорије; обука за Autocad (све вер-
зије и сви нивои); основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook). Рок за пријаву: 23.10.2015. 
године.

Заваривач CO2
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: заваривач - резач гасом; 
радно искуство на пословима заваривача: 60 месеци; атест 
за заваривање (исказано по ДИН-у 8560). Рок за пријаву: 
23.10.2015. године.

“ЕЛИТШПЕД” ДОО
24000 Суботица, Аге Мамужића 5

тел. 063/83-66-066

Радник у производњи дрвене амбалаже
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. Заин-
тересовани кандидати могу се јавити на горенаведени кон-
такт телефон.

„HS ENGINEERING“ DOO
21000 Нови Сад, Веселина Маслеше 60-62

тел. 021/539-601
e-mail: sonjajukic00@gmail.com

Електромонтер - електротехничар
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме електроструке, 
возачка дозвола Б категорије. Оглас остаје отворен 30 дана.

ЛУКА „БЕОГРАД“ АД
11000 Београд, Жоржа Клемансоа 37

тел. 011/2763-667
e-mail: vladimir.vuckovic@lukabeograd.com

Возач обалних дизалица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, руковалац дизалице, 12 
месеци радног искуства, обука за руковање кранском дизали-
цом. Обавезно радно искуство у струци. Рок за пријављивање 
је 01.11.2015. године. Слање пријава за запослење мејлом. 
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. 

Грађевинарство и индустрија

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/ 3974-349

Стручни сарадник на Катедри за 
физиологију, наставни предмет 

Функционална морфологија човека
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет или медицин-
ски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању и Статутом Фармацеутског факулте-
та. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе рад-
ну биографију (CV) као и следећу документацију: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 

доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). 
Пријаве са документацијом се подносе Архиви Факултета, 
Војводе Степе 450, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за уже научне 
области Теорија механизама и машина 

и Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне 
спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 
Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машин-
ског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
оверене копије диплома, списак радова и сепарате објавље-
них радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факул-
тет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба бр. 121, у 
року од 15 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

“БОШКО БУХА”
11000 Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Оглас објављен 05.08.2015. године у публикацији 
“Послови”, за радно место: васпитач, на одређе-
но време ради замене преко 60 дана - 4 извршиоца, 
поништава се за 2 извршиоца.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

“БОШКО БУХА”
11000 Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Оглас објављен 09.09.2015. године у публикацији 
“Послови”, за радно место: медицинска сестра - вас-
питач, на одређено време ради замене преко 60 дана 
- 5 извршилаца, поништава се за 1 извршиоца.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/ 3974-349

Стручни сарадник на Катедри за 
физиологију, наставни предмет 

Функционална морфологија човека
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет или медицин-
ски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању и Статутом Фармацеутског факулте-
та. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе рад-
ну биографију (CV) као и следећу документацију: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија), уверење 

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 кри-

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

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

рад.

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

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) 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 прегле-
ду у надлежној здравственој установи на захтев дирек-
тора.
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о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). 
Пријаве са документацијом се подносе Архиви Факултета, 
Војводе Степе 450, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 283

тел. 011/2471-099

Асистент за ужу стручну област Електронско 
пословање

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије из одговарајуће уже нау-
чне области, уз претходно завршене нивое студија са нај-
мањом постигнутом укупном просечном оценом 8, склоност и 
способност за наставни и педагошки рад, објављени стручни 
радови из области за коју се бира.

Сарадник у лабораторији за област Електротехничко и рачу-
нарско инжењерство, ужа стручна област Електроенергетика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене дипломске академске (мастер) студије, 
односно са њима изједначен степен студија сходно члану 127 
Закона о високом образовању, из одговарајуће уже научне 
области; склоност и способност за наставни и педагошки рад; 
минимално 5 година радног искуства на пословима из уже 
научне, односно стручне области за коју се кандидат бира.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се могу предати лично или 
послати путем поште, на адресу: Висока школа електротех-
нике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, 
Београд. У пријави на конкурс обавезно навести на које 
сарадничко звање се односи пријава. Уз пријаву на конкурс 
обавезно послати: Curriculum vitae (CV); оверене фотокопије 
високошколске исправе (дипломе, уверења о дипломирању) 
о завршеном одговарајућем степену студија, сходно позицији 
за коју конкуришете, а у којима је исказана просечна оцена. 
Конкурс је отворен 8 дана, рачунајући од дана објављивања у 
публикацији “Послови”. Пријаве послате путем поште морају 
стићи у школу до истека наведеног рока за конкурисање, ина-
че ће се сматрати неблаговременим и неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд
Студентски трг 12-16

тел. 011/3336-601

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Физичка хемија - хемијска 
термодинамика, материјали, за предмете: 

Физичка хемија (студијски програм 
Молекуларна биологија и физиологија на 
Биолошком факултету), Увод у физичку 

хемију животне средине
на одређено време од пет година

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Физичка хемија - агрегатна стања, за 

предмете Физичка хемија чврстог стања и 
Колоиди

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора 
наука; стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама, од значаја за ужу научну област 
за коју се бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 
став 4 Закона о високом образовању.

Сарадник у звању асистента за област 
Физичка хемија

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија; завршене 
мастер академске студије са просечном оценом најмање 8 
или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 
Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: услови утврђени одредбама Закона о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и доказима 
о испуњености услова конкурса доставити Архиви Факултета, 
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Ванредни професор за ужу научну област 
Статистика и математика - базе података

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за настав-
ни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне 
и друге услове прописане одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факулте-
та, Критеријума за стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду и Критеријума за стицање звања наставника 
и сарадника на Економском факултету у Београду. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса дос-
тављају се на наведену адресу, соба 139, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање рад-
ног односа:

Редовни професор за Уставноправну ужу 
научну област, предмети: Уставно право и 

Парламентарно право

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 став 9 Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично 
тумачење и 68/15) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета 
Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Ванредни професор за ужу научну област 
Правна историја, предмет: Упоредна правна 

традиција
на одређено време

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 став 7 Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично 
тумачење и 68/15) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета 
Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Ванредни професор за ужу научну област 
Теорија права и државе, предмет: Увод у 

право
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 став 7 Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично 
тумачење и 68/15) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета 
Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Ванредни професор за Уставноправну ужу 
научну област, предмети: Уставно право и 

Право локалне самоуправе
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 став 7 Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично 
тумачење и 68/15) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета 
Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Економија и право (Економска 
анализа права), предмет: Основи економије

на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 став 5, односно став 7 Закона о висо-
ком образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чл. 105 и 107 Стату-
та Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен 
текст).

Доцент за Управноправну ужу научну област, 
предмет: Управно право

на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично 
тумачење и 68/15) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета 
Универзитета у Београду (пречишћен текст).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, спи-
сак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета 
у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана 
од дана објављивања.

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Шејкина 21а

тел. 011/7433-642
e-mail: sedma.office@sezampro.rs

www.sedmagimnazija.com

Наставник географије
за 80% радног времена, на одређено време 

до окончања мандата директора школе (први 
мандат)

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

Наставник музичке културе
за 80% радног времена, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства

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

Наставник филозофије
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, а у погледу стручне спреме - одговарајуће образовање 
прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних радника у гимназији, без обзира на радно искуство. 
Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о положеном стручном испиту, односно лиценцу, 
уколико су испит положили, уверење о држављанству, уве-
рење да се против њих не води истрага, нити кривични посту-
пак. Лекарско уверење се доставља пре потписивања уговора 
о раду. Доказ о некажњавању и неосуђиваности прибавља 
школа службеним путем. Предвиђена је провера психофизич-
ких способности, у складу са законом. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

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

Фитопатологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области; способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место 
ванредног професора или доцента за ужу 
научну област Еколошка микробиологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области; способност за наставни рад.

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

организација и економика производње 
пословних система пољопривреде и 

прехрамбене индустрије
на одређено време од 5 година

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области; способност за наставни рад.

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

земљишта
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, VIII степен 
стручне спреме, докторат из биотехничких наука, област 
агрономске науке - мелиорација земљишта; способност за 
наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду и Статутом факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова: биографија, списак 
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом (документа 
у оригиналу или овереном препису и не старија од 6 месеци), 
достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 
15 дана.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА 
КОЛЕЏ БЕОГРАД

11250 Железник, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199

Наставник социологије и устава и права 
грађана

са 15% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, овере-
ну фотокопију дипломе; одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као 
и достављање документације која није у складу са наведе-
ним неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати 
на адресу: Прва спортска кошаркашка гимназија Колеџ - 
Београд, Стјепана Супанца 15а, 11250 Железник - Београд, 
office@koledz-beograd.edu.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање рад-
ног односа:

Доцент за ужу научну област Рачунарска 
техника и информатика

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Елек-
тротехничког факултета, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду и Правилником о избору у звања 

наставника и сарадника Електротехничког факултета у Бео-
граду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

Асистент за ужу научну област Рачунарска 
техника и информатика

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Елек-
тротехничког факултета, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду и Правилником о избору у звања 
наставника и сарадника Електротехничког факултета у Бео-
граду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

Посебан услов: тражи се просечна оцена из свих стручних 
предмета са Катедре за рачунарску технику и информатику.

ОСТАЛО: Молбе са потребним документима (биографија са 
списком објављених радова, копија дипломе, односно уве-
рења које важи до издавања дипломе и уверења о држављан-
ству), доставити у року од 15 дана од дана објављивања, 
архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7

Расписује конкурс за избор на следећа радна места:

а) Редовни професор за ужу научну област 
Динамичка геологија

б) Ванредни професор за ужу научну област 
Припрема минералних сировина, заштита 

животне средине и заштита на раду

в) Ванредни професор за ужу научну област 
Геохемија

г) Доцент за ужу научну област 
Експлоатација чврстих минералних сировина 

и механика стена

д) Доцент за ужу научну област 
Експлоатација чврстих минералних сировина 

и механика стена

УСЛОВИ: За радно место под а): VIII степен стручне спреме, 
докторат из научне области којој припада ужа научна област. 
Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 8 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Радни однос је 
на неодређено време. За радно место под б): VIII степен стру-
чне спреме, докторат из научне области којој припада ужа 
научна област. Остали услови утврђени су одредбама чла-
на 64 став 7 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Радни однос је на одређено време од пет година. За 
радно место под в): VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области којој припада ужа научна област. Оста-
ли услови утврђени су одредбама члана 64 став 7 Закона о 
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високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Радни однос је 
на одређено време од пет година. За радно место под г): VIII 
степен стручне спреме, докторат из научне области којој при-
пада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредба-
ма члана 64 став 5 Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 
99/2014), у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Радни однос је на одређено време од пет годи-
на. За радно место под д): VIII степен стручне спреме, док-
торат из научне области којој припада ужа научна област. 
Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 5 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Радни однос је 
на одређено време од пет година.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних 
радова, радови, диплома о одговарајућој стручној спреми и 
потврде о статусу), доставити на горенаведену адресу. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање рад-
ног односа

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Математика

на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Информационо-
комуникационе технологије

на одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - др. пропис, 
97/08, 44/10), Статута Универзитета и Статута Саобраћајног 
факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 
дана. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
(биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на 
адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-177

Доцент за ужу научну област Динамичка 
метеорологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора 
наука из уже научне области за коју се бира; научни, однос-
но стручни радови, у складу са Закном о високом оразовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14, 45 - 15 аутентично тума-

чење и 68/15), Статутом и Правилницима Физичког факултета 
и Универзитета у Београду; неосуђиваност за кривична дела 
из члана 62 став 4 Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 
68/15). Пријава треба да садржи: биографију, оверен препис 
дипломе, опис досадашње наставне активности, опис доса-
дашње научне активности, преглед научних резултата, списак 
наставних и научних публикација, списак цитата, најважније 
публикације. Пријаву је потребно доставити у штампаној и 
едитабилној електронској форми (tex или doc формат), у скла-
ду са темплејтом који се налази на сајту Физичког факултета 
- www.ff.bg.ac.rs. Пријаву са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити Деканату Физичког факултета, на наве-
дену адресу (3. спрат, соба 652), у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“ 
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА 

ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И 
ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Сарадник у звању асистента из уже научне 
области Пословна економија и менаџмент

на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Економија и финансије
на одређено време од 3 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета „Унион“ и Ста-
тутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, оверене копије диплома о претход-
но стеченим звањима и списак објављених радова. Пријаву 
и тражену докумнтацију доставити у физичком и електрон-
ском облику, на наведену адресу, кабинет 209/II и на и-мејл: 
office@bba.edu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/218-1214

Наставник у звању доцента за ужу уметничку 
област Сликарство, за предмет Зидно 

сликарство
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуња-
вају услове прописане Законом о високом образовању, Ста-
тутом Универзитета уметности и Статутом факултета и имају 
способност за рад у настави. Кандидат уз пријаву прилаже 
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним сту-
дијама из области за коју се бира, биографију, библиографију, 
списак радова на формулару (образац 2) који се може преузе-
ти у Секретаријату. Кандидати су дужни да на расписан кон-
курс поднесу пет оригиналних радова у материјалу (мозаик, 
фреска) и мапу цртежа. Пријаве се подносе Факултету ликов-
них уметности у Београду, Париска 16, а радове у Булевар 
војводе Путника 68, на Сликарском одсеку, од 10 до 13 сати, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Информације 
на број телефон: 011/218-1214.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11000 Београд, Благоја Паровића 156

тел. 011/3531-018

Наставник у звању ванредног - редовног 
професора, за предмет Теорија и методика 

одбојке, ужа научна област Теорија и 
технологија спорта и физичког васпитања

избор у звање редовног професора врши се на 
период од 5 година, а избор у звање редовног 

професора на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 
64 и 65 Закона о високом образовању РС и да имају завр-
шен Факултет спорта и физичког васпитања. Потребна доку-
ментација: молба, биографија - CV, списак објављених радо-
ва, фотокопије диплома (основне академске студије, мастер 
(магистарске) студије, докторске студије), оригинал радо-
ви на увид. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

Сарадник у настави за предмете Психологија, 
Општа психологија и Развојна психологија, 

ужа научна област Друштвено-хуманистичке 
науке у спорту и физичком васпитању

избор у звање сарадника у настави врши се за 
период од 1 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 70 
и 71 Закона о високом образовању РС и да имају завршен 
филозофски факултет, одсек психологија. Потребна докумен-
тација: молба, биографија - CV, фотокопија дипломе (основне 
академске студије и уверење о уписаним мастер студијама). 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Доцент - ванредни професор за предмет 
Теорија и методика рукомета, ужа научна 

област Теорија и технологија спорта и 
физичког васпитања 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 70 и 
71 Закона о високом образовању РС и да имају завршен фило-
зофски факултет - одсек психологија. Потребна документа-
ција: молба, биографија - CV, фотокопија дипломе (основне 
академске студије) и уверење о уписаним мастер студијама. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА  
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун
Цара Душана 254

Предавач - област Природно-математичке 
науке, ужа научна област Информатика

са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: специјализација из менаџмента и информационих 
система, факултет организационих наука или специјализа-
ција из области превентивних медицинских грана, искуство 
у настави 3 године. Општи и посебни услови предвиђени су 
Законом о високом образовању, Статутом школе и Правилни-

ком о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са 
биографијом, овереним дипломама, уверењем о држављан-
ству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуња-
ва услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2027-809

Ванредни професор за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу научну област 
Алгебра и математичка логика

са 25% радног времена, на одређено време од 
60 месеци

Доцент за ужу научну област Алгебра и 
математичка логика

на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Астрофизика
на одређено време од 60 месеци

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

Наставник страних језика - енглески и руски 
језик

на одређено време од 48 месеци

УСЛОВИ: најмање VII/1 степен одговарајуће стручне спреме; 
VII/2 степен одговарајуће стручне спреме; академски назив 
магистар наука; завршене мастер академске студије или сту-
дент докторских студија одговарајућег студијског програма 
или завршене одговарајуће специјалистичке студије.

Асистент за ужу научну област Алгебра и 
математичка логика

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Комплексна 
анализа

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог и 
другог степена завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8,00 или VII/2 степен стручне спреме; академски назив 
магистар наука.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Астрофизика

на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну област 
Астрономија

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: дипломирани астроном, студент мастер или специја-
листичких студија који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање 8,00.
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Сарадник у настави за ужу научну област 
Вероватноћа и статистика

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Алгебра и математичка логика
на одређено време од 12 месеци

3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време од 12 месеци
4 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време од 12 месеци, са 50% 
радног времена

Сарадник у настави за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 12 месеци, са 50% 
радног времена

Сарадник у настави за ужу научну област 
Комплексна анализа

на одређено време од 12 месеци, са 50% 
радног времена

Сарадник у настави за ужу научну област 
Нумеричка математика и организација

на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани математичар; студент мастер или спе-
цијалистичких студија који је студије првог степена завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8,00. 

ОСТАЛО: Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и 
чланом 91 Статута Математичког факултета. На конкурс је 
потребно поднети: молбу, биографију, оверену копију дипло-
ме и уколико кандидат поседује и списак научних радова и 
сепарате истих. Молбе са потребном документацијом могу се 
доставити факултету на наведену адресу или лично предати у 
секретаријату, сваког радног дана, од 10 до 15 часова.

СРЕДЊА ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКА 
ШКОЛА

11550 Лазаревац
Бранка Радичевића 27а

тел. 011/8126-221

Професор српског језика и књижевности
за 10% радног времена

Професор енглеског језика
за 5% радног времена

Професор устава и права грађана
за 5% радног времена

Професор филозофије
за 5% радног времена

Професор социологије
за 5% радног времена

Професор физичког васпитања
за 5% радног времена

Професор математике
за 10% радног времена

Професор рачунарства и информатика
за 10% радног времена

Професор екологије и заштите животне 
средине

за 5% радног времена

Професор музичке уметности
за 5% радног времена

Професор ликовне културе
за 5% радног времена

Професор географије
за 10% радног времена

Професор историје
за 10% радног времена

Професор хемије
за 10% радног времена

Професор физике
за 10% радног времена

Професор грађанског васпитања
за 5% радног времена

Професор техничког цртања
за 10% радног времена

Професор основа машинства
за 5% радног времена

Професор безбедности саобраћаја
за 5% радног времена

Професор превоза путника и робе
за 5% радног времена
Професор механике

за 5% радног времена
Професор мотора и моторних возила

за 5% радног времена
Професор економике и организације 

саобраћаја
за 5% радног времена
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Професор машинских материјала
за 5% радног времена

Професор машинских елемената
за 5% радног времена

Професор основа компјутерске графике
за 5% радног времена

Професор бродске електротехнике
за 5% радног времена

Професор термодинамике и хидраулике
за 5% радног времена

Професор металних конструкција и процесне 
опреме

за 5% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају све услове 
прописане Законом о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме наствника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, ове-
рен препис уверења о положеном стручном испиту - лиценца 
за наствника, доказ о поседовању држављанства Републике 
Србије. Пријаве са назнаком: „За конкурс” доставити на горе-
наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 011/8126-221.

МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
11080 Земун, Немањина 9

Наставник гитаре
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 
и 120-124 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/2013 и др. из.) и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС“, бр. 5/91, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 
11/08, 5/11, 8/11, 16/2015); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима. Потребно образо-
вање: дипломирани музичар, усмерење гитариста; дипло-
мирани музичар - гитариста; академски музичар гитариста; 
мастер музички уметник - професионални статус - гитариста.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: ове-
рене копије докумената, не старије од 6 месеци; пријаву за 
CV; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверење о положеном стручном испиту 
(лиценци), уколико је кандидат исти положио; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци; у поступку одлучивања о избору наставника врши 
се претходна провера психофизичких способности за рад са 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања; лекарско уверење доставља се пре закључења уговора 
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаву на 
конкурс са подацима и важећим, односно овереним фотоко-
пијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено 
радно место, кандидати достављају на адресу: МШ “Коста 

Манојловић”, Немањина 9, 11080 Земун, са назнаком: „За кон-
курс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ТАНАСКО РАЈИЋ”

Чачак
тел. 032/350-185

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена), мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије, у 
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године), или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не за наставника основне школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце), поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; поседовање држављанства Републике Србије; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; обука и положен испит за директора 
установе. Директор се бира на период од 4 године. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
доказ о држављанству (уверење о држављанству), оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фото-
копију докумената о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кре-
тања у служби са биографским подацима, податке о својим 
стручним и организационим способностима, доказ (уверење 
надлежног суда и Министарства унутрашњих послова) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривич-
на дела, лекарско уверење којим доказује психичке, физичке 
и здравствене способности. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на тел.: 032/350-185.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34 000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Програмирање

у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске 
студије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен 
стручне спреме, магистар рачунарских наука, уз услов да је 
прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен 
стручне спреме, доктор рачунарских наука који је изабран у 
звање асистента по Закону о високом образовању (“Сл. глас-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 39  30.09.2015. | Број 641 |   

ник РС”, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 
и 68/15) и у наведеном звању провео највише један изборни 
период. Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област 
Информациони системи

у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске 
студије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен 
стручне спреме, магистар рачунарских наука, уз услов да је 
прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен 
стручне спреме, доктор рачунарских наука који је изабран у 
звање асистента по Закону о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, 76/05, 100/07,97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 
и 68/15) и у наведеном звању провео највише један изборни 
период. Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Алгебра и 
логика

у Институту за математику и информатику 
факултета, на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске 
студије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен 
стручне спреме, магистар математичких наука, уз услов да је 
прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен 
стручне спреме, доктор математичких наука који је изабран у 
звање асистента по Закону о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, 76/05, 100/07,97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 
и 68/15) и у наведеном звању провео највише један изборни 
период. Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област Рачунарске 
комуникације

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
рачунарских наука. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, 76/05, 100/07, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14,45/15 и 68/15), Статутом Универзи-
тета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступ-
ку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом факултета и Правилником о систематизацији посло-
ва и радних задатака факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом 
и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доста-
вити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми и списак и сепарате објављених радова, односно радова 
за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање 
до момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дуж-
ни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе 
надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном 

пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Фармацеутска технологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане 
академске студије фармације, докторат из научне области за 
коју се бира.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Патолошка анатомија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просеч-
ном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије 
или магистар медицинских 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 тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 
99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, потврду о уписаним докторским сту-
дијама (само за сараднике у настави и асистенте), фотокопију 
оверених диплома, списак стручних и научних публикација и 
по један примерак тих публикација. Сву конкурсну документа-
цију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и 
у електронској форми (на компакт-диску - CD). Рок за пријаву 
је 15 дана.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6 

тел. 034/335-990

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Енергетика и процесна техника

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука 
из области машинског инжењерства. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Термодинамика и термотехника

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука 
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из области машинског инжењерства. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Машинске конструкције и 

механизација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука 
из области машинског инжењерства. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченом доктора-
ту из одговарајуће научне области и дипломе или уверења 
о претходно завршеним нивоима студија, биографију, доказ 
о радном искуству са навођењем послова које је кандидат 
обављао, списак стручних и научних радова, као и саме радо-
ве, уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
кривично дело и друге доказе којима се доказује испуњавање 
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на горе-
наведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

КРУШЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“НАША РАДОСТ”

37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/788-346

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање; да кандидат има држављан-
ство Републике Србије; да поседује лиценцу, односно поло-
жен стручни испит и да испуњава остале услове за васпитача, 
педагога, психолога или другог стручног сарадника; положен 
испит за директора; да поседује стручне и организационе 
способности; најмање 5 година радног стажа у области обра-
зовања 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, лицен-
цу за васпитача, положен испит за директора и најмање 10 
година радног стажа у области образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); оверен препис - фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; оверен препис - фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту; потврду о радном искуству; 
уверење издато од надлежног суда да се против кандидата 
не води кривични поступак; извод из матичне књиге рође-
них; лекарско уверење да је психички, физички и здравствено 
способан за рад; уверење издато од надлежног суда којим 
се доказује да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 6 месеци и да није осуђиван за 

кривично дело против достојанства личности и морала или 
кривично дело које је законом предвиђено као сметња за 
обављање функције (не старије од 6 месеци); преглед кре-
тања у служби са биографским подацима; доказе о својим 
стручним и организационим способностима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
пратећом документацијом донети лично или послати на горе-
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Ближе информације могу се добити на број телефона: 
037/788-346.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс може да се пријави лице које испуњава 
следеће услове (чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 68/15): има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струовне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; испуњава услове за наставника основне школе, педагога 
и психолога; има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; има 
држављанство Републике Србије; има дозволу за рад, однос-
но лиценцу, обуку и положен испит за директора школе (иза-
брани директор који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од годину дана од дана ступања на 
дужност); најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не старија од 
шест месеци), лекарско уверење (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу прописа-
ном Законом о матичним књигама „Сл. гласник РС”, бр. 20/09, 
145/2014), уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно лиценце (не старије од шест месеци), 
потврду о радном стажу на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања, уверење да 
се не води кривични поступак пред основним и вишим судом 
(не старије од шест месеци); биографију са прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора. Уве-
рење о неосуђиваности правоснажном пресудом за горенаве-
дена кривична дела прибавља школа. Докази који се прилажу 
морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично 
или поштом на горенаведену адресу.
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ЛЕСКОВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУКА ДИНИЋ“

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

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: васпитач, VI степен стручне спреме, висока школа 
струковних студија за образовање васпитача.

Васпитач
на одређено време до повратка радника са 

функције

УСЛОВИ: васпитач, VI степен стручне спреме, висока школа 
струковних студија за образовање васпитача.

Медицинска сестра - васпитач
за рад у групи, на одређено време до повратка 
запослене са одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (овере-
на фотокопија); уверење из казнене евиденције да кандидат 
није осуђиван; уверење о здравственом стању (доставља кан-
дидат који ће бити изабран на конкурсу); уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак; уверење о здрав-
ственом стању (доставља кандидат који ће бити изабран 
на конкурсу). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: ПУ „Ђука 
Динић“, Бојана Тасића 5, 16205 Бојник. Лице овлашћено за 
пружање информација о огласу је секретар установе Јелена 
Дојчиновић, телефон: 016/821-281. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање.

Педагошки асистент
на одређено време

за радну 2015/2016. годину, до 31.08.2016. 
године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и сертификат обавезне 
уводне обуке за педагошког асистента. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми; уве-
рење о држављанству (оверена фотокопија); сертификат оба-
везне уводне обуке за педагошког асистента (оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); 
уверење из казнене евиденције да кандидат није осуђиван; 
уверење о здравственом стању (доставља кандидат који ће 
бити изабран на конкурсу); уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак; уверење о здравственом стању 
(доставља кандидат који ће бити изабран на конкурсу). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“, на адресу: ПУ „Ђука Динић“, Бојана Тасића 
5, 16205 Бојник. Лице овлашћено за пружање информација 
о огласу је секретар установе Јелена Дојчиновић, телефон: 
016/821-281. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

ЛОЗНИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 
”ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ” 

15316 Бања Ковиљача, Војвођанских бригада бб
тел. 015/818-395

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких 
и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, 
социолошких, политичких, економских или медицинских нау-
ка и најмање 5 година радног искуства у струци, да поседује 
организационе способности, да поднесе програм рада за ман-
датни период на који се врши избор, да није осуђиван и да 
се против њега не води кривични поступак за кривична дела 
која га чине неподобним за вршење функције. Као доказе о 
испуњавању услова, кандидат уз пријаву подноси: уверење о 
држављанству РС, оверену фотокопију дипломе, биографију, 
доказе о радном искуству, уверење да се против њега не води 
кривични поступак и да није осуђиван, програм рада за ман-
датни период и доказе о стручном усавршавању. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса се достављају на 
адресу установе, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

НИШ

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

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

дисциплине у спорту и физичком васпитању, 
предмет: Фудбал

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника прописани су чл. 64 и 65 Закона о високом 
образовању, чл. 120 Статута Универзитета у Нишу и чл. 100 и 
101 Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу: 
у звање ванредног професора може бити изабрано лице које 
поред услова за звање доцента има више научних радова од 
значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима, са рецен-
зијама, оригинално стручно остварење, односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, односно 
објављену монографију или практикум за ужу научну област 
за коју се бира и више радова саопштених на међународним 
или домаћим научним скуповима; у звање редовног профе-
сора може бити изабрано лице које поред услова за избор за 
звање ванредног професора има већи број научних радова 
који утичу на развој научне мисли у ужој области, објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих 
на међународним или домаћим научним скуповима, објављен 
уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење, 
остварене резултате у развоју научно - наставног подмлатка 
на факултету, учешће у завршним радовима на специјалис-
тичким и мастер студијама, а посебно менторство у магистар-
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ским тезама или докторским дисертацијама, као и учешће у 
комисијама за оцену и одбрану магистарских теза и доктор-
ских дисертација. Уз пријаву доставити: биографске податке, 
препис дипломе о стеченом научном називу доктора наука, 
списак радова са библиографским подацима, као и саме радо-
ве. Рок за пријаву је 15 дана.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и 

физичком васпитању, предмети: Рукомет и 
Скијање

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника прописани су чл. 65 Закона о високом 
образовању, чл. 119 и 120 Статута Универзитета у Нишу и 
чл. 96 и 99 Статута Факултета спорта и физичког васпитања у 
Нишу: за доцента може бити изабрано лице које има научни 
назив доктор наука - докторат науке из уже научне области 
за коју се бира (предност има кандидат који има тему докто-
рата из предмета за који се бира), научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или зборницима са 
рецензијама и способност за наставни рад. Уз пријаву доста-
вити: биографске податке, препис дипломе о стеченом науч-
ном називу доктора наука, списак радова са библиографским 
подацима, као и саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и 

физичком васпитању, предмети: Рекреација 
и Фудбал

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника прописани су чл. 65 Закона о високом 
образовању, чл. 119 и 120 Статута Универзитета у Нишу и 
чл. 96 и 99 Статута Факултета спорта и физичког васпитања у 
Нишу: за доцента може бити изабрано лице које има научни 
назив доктор наука - докторат науке из уже научне области 
за коју се бира (предност има кандидат који има тему докто-
рата из предмета за који се бира), научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или зборницима са 
рецензијама и способност за наставни рад. Уз пријаву доста-
вити: биографске податке, препис дипломе о стеченом науч-
ном називу доктора наука, списак радова са библиографским 
подацима, као и саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

НОВИ ПА ЗАР

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 
Осаоница

36314 Штитаре, Нови Пазар
тел. 020/351-393

Наставник хемије
на одређено време, до повратка радника са 
функције (на период од 4 године), са 40% 

норме часова

Наставник физике
на одређено време, до повратка радника са 
функције (на период од 4 године), са 60% 

норме часова

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане законом: 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 52/09, 52/11 и 55/13) стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Уз захтев доставити: оверен пре-
пис дипломе о завршеном образовању, исправу коју издаје 
високошколска установа, а којом се доказује да су кандидати 
стекли образовање из психолошких и педагошких дисциплина 
или доказ високошколске установе да су у току студија поло-
жили испите из педагогије и психологије; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци). У поступку одлучивања о избору наставника дирек-
тор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима. Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши служба за послове запошљавања. О време-
ну и месту провере изабрани кандидати биће накнадно оба-
вештени. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 020/351-393 
или на адресу школе: ОШ “Доситеј Обрадовић” Осаоница, 
36314 Штитаре.

ГИМНАЗИЈА
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
Стручни сарадник - психолог са 70% радног 

времена и наставник психологије са 30% 
радног времена

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако има одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; одговарајуће образовање сходно 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
СРС - Просветни гласник”, бр. 5/90 и „Просветни гласник“, бр. 
5/91, 1/92, 3/94, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 1/07 
и 7/08, 15/2013); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
сходно члану 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13 ); 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да доставе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе; уверење о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству. Лекарско уверење се подноси 
пре закључивања уговора о раду, а уверење да кандидат није 
кажњаван прибавља установа. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати 
на адресу: Гимназија, Вука Караџића 7, Нови Пазар.

      Наука и образовање
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НОВИ С А Д

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

Нови Сад

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

1. Ванредни професор за област музичке 
уметности, ужа област Композиција

на одређено време 5 година, са непуним 
радним временом (30%)

2. Доцент за област ликовних уметности, ужа 
област Визуелне комуникације (Ликовни 

елементи)
на одређено време 5 година

3. Наставник стручних предмета за област 
музичке уметности, ужа област Клавирски 

практикум
на одређено време 5 година

4. Виши или самостални стручни сарадник 
за област ликовних уметности, ужа област 

Вајарство

5. Стручни или виши стручни сарадник 
за област музичке уметности, ужа област 

Гудачки инструменти (Виолина)
на одређено време 4 године

6. Стручни сарадник за област ликовних 
уметности, ужа област Сликарство

на одређено време 4 године

7. Стручни сарадник за област ликовних 
уметности, ужа област Нови ликовни медији

на одређено време 4 године
2 извршиоца

8. Сарадник у настави за област ликовних 
уметности, ужа област Вајарство

на одређено време 1 година

9. Сарадник у настави за област музичке 
уметности, ужа област Дувачки инструменти 

(Флаута)
на одређено време 1 година, са непуним 

радним временом (50%)

УСЛОВИ: За радно место 1: завршене основне и магистарске 
студије из области музичке уметности, ужа област компози-
ција. За радно место 2: високо образовање првог степена 
основих академских студија из области ликовних уметности. 
За радно место 3: високо образовање првог степена основих 
академских студија из области музичке уметности, ужа област 
клавир. За радно место 4: високо образовање првог степена 
основих академских студија из области ликовних уметности, 
ужа област вајање. За радно место 5: високо образовање 
првог степена основих академских студија из области музич-
ке уметности, ужа област гудачки инструменти (виолина). За 
радно место 6: високо образовање првог степена основих ака-
демских студија из области ликовних уметности, ужа област 

сликање. За радно место 7: високо образовање првог степена 
основих академских студија из области ликовних уметности, 
ужа област нови ликовни медији. За радно место 8: високо 
образовање првог степена основних академских студија из 
области ликовних уметности, ужа област вајање и уписане 
мастер академске студије из области ликовних уметности, 
ужа област вајање; студије првог степена завршене са укуп-
ном просечном оценом најмање 8. За радно место 9: високо 
образовање првог степена основних академских студија из 
области музичке уметности, ужа област дувачки инструмен-
ти (флаута) и уписане мастер академске студије из области 
музичке уметности, ужа област флаута; студије првог степе-
на завршене са укупном просечном оценом најмање осам. 
За радна места 1 и 2: кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
број 76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом 
Академије уметности и Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (мини-
мални критеријуми за поље уметности). За радна места од 3 
до 9: кандидати треба да испуњавају услове утврђене Зако-
ном о високом образовању (“Сл. гласник РС”, број 76/05, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије 
уметности. 

Закон о високом образовању, Статут Академије уметности и 
Правилник о ближим условима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије 
уметности (www.akademija.uns.ac.rs, у секцији „Наставници- 
Конкурси”). Сви кандидати достављају: пријаву на конкурс 
која мора да садржи назив радног места за које кандидат кон-
курише, списак документације коју прилаже, контакт адресу 
и број телефона, оверену фотокопију дипломе о завршеним 
одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављено од 
МУП-а (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или 
очитана биометријска лична карта). Осим наведене доку-
ментације, у зависности од радног места на које конкуришу, 
кандидати достављају додатну документацију, и то: за радно 
место 1: попуњен образац биографских података (Образац 
1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs, у секцији „Наставници-Конкурси”), 
приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале 
доказе о испуњавању услова радног места у складу са Мини-
малним критеријумима за поље уметности Правилника о 
ближим условима за избор у звање наставника Универзите-
та у Новом Саду. За радно место 2: попуњен образац био-
графских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази 
на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs, у сек-
цији „Наставници-Конкурси”), приложен у штампаној и елек-
тронској форми (CD, мотивационо писмо са предавачким кон-
цептом везаним за предмет, портфолио уметничких радова и 
остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са 
минималним критеријумима за поље уметности Правилника 
о ближим условима за избор у звање наставника Универзи-
тета у Новом Саду. За радно место 3: попуњен образац био-
графских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на 
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs, у секцији 
„Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електрон-
ској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног 
места у складу са чланом 114. став 2. Статута Академије умет-
ности. За радна места од 4 до 7: попуњен образац биограф-
ских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије 
уметности (www.akademija.uns.ac.rs, у секцији „Наставни-
ци-Конкурси”), приложен у штампаној и електронској форми 
(CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у 
складу са чланом 119 Статута Академије уметности Нови Сад. 
За радна места 8 и 9: попуњен образац биографских подата-
ка (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs, у секцији „Наставници-Конкурси”), 
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приложен у штампаној и електронској форми (CD), уверење о 
уписаним мастер академским студијама и уверење о просеч-
ној оцени на основним студијама. Рок за пријаву на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова достављају се искључиво у 
штампаној форми, на адресу: Академија уметности, Нови Сад, 
Ђуре Јакшића 7.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Расписује конкурс за избор у звање и на радно место 
за следеће уже научне области:

1. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хирургија 

са анестезиологијом (Грудна хирургија)
радно време краће од пуног - 15 сати на 

факултету
2. Наставник за избор у звање редовног 

професора за ужу научну област Биохемија
радно време краће од пуног - 15 сати на 

факултету
3. Наставник за избор у звање ванредног 

професора за ужу научну област Неурологија
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног - 15 сати на факултету
2 извршиоца

4. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Микробиологија са имунологијом

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

5. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија 

са анестезиологијом (Онколошка хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног - 15 сати на факултету

6. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Фармакологија са токсикологијом и 
клиничком фармакологијом

на одређено време 5 година, пуно радно време 
- 40 сати на факултету

7. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Фармација 

(Броматологија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног - 15 сати на факултету

8. Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Хигијена

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

9. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(Хематологија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног - 15 сати на факултету

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

рехабилитација
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног - 15 сати на факултету)

11. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Неурологија

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

2 извршиоца

12. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Геријатрија

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

13. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Радиологија

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

14. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хурургија са 

анестезиологијом (Урологија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног - 15 сати на факултету

15. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу општеобразовну и општемедицинску ужу 

научну област
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног - 15 сати на факултету

16. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Специјална едукација и 

рехабилитација (Психологија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног - 15 сати на факултету

17. Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Онкологија

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

2 извршиоца

18. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Гинекологија и 

опстетриција
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног - 15 сати на факултету
2 извршиоца

19. Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну областИнфективне болести

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

2 извршиоца

20. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(Хематологија)
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног - 15 сати на факултету
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21. Сарадник у настави за ужу научну област 
Интерна медицина (Хематологија)

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

2 извршиоца

22. Сарадник у настави за ужу научну област 
Инфективне болести

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

23. Сарадник у настави за ужу научну област 
Физиологија

на одређено време 1 година, пуно радно време 
- 40 сати на факултету

УСЛОВИ 1 - 2: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора медицинских наука. Остали услови утврђени су чланом 
64 став 9 Закона о високом образовању, Статутом Универзи-
тета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор 
у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 3 - 6: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора медицинских наука. Остали услови утврђени су чланом 
64 став 7 Закона о високом образовању, Статутом Универзи-
тета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор 
у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 7: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора хемијских наука. Остали услови утврђени су чланом 64 
став 7 Закона о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор 
у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 8 - 15: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су чла-
ном 64 став 5 Закона о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Ста-
тутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником 
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 16: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора психолошких наука. Остали услови утврђени су чланом 
64 став 5 Закона о високом образовању, Статутом Универзи-
тета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор 
у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 17 - 20: VII/1 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет - смер општа медицина, студент докторских 
студија који је претходне нивое студија завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао 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, 

Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факулте-
та у Новом Саду.

УСЛОВИ 21 - 23: кандидат са завршеним интегрисаним ака-
демским студијама медицине, који је интегрисане академске 
студије завршио са просечном оценом најмање 8. Остали 
услови утврђени су чланом 71 Закона о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факулте-
та у Новом Саду.

Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке пред-
мете и кандидати који конкуришу за тачку 16 подносе доказ 
да су у радном односу у установи која је наставна база факул-
тета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуње-
ности услова конкурса - оверене копије диплома, за клинич-
ке предмете доказ о радном односу у здравственој установи 
која је наставна база Медицинског факултета, списак радо-
ва и публикација (у два примерка), оригинале или фотоко-
пије радова и публикација, доказе о њиховом објављивању 
и доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педа-
гошкој активности. Доказ о некажњавању прибавиће Меди-
цински факултет службеним путем. Пријаве са документа-
цијом подносе се Писарници Медицинског факултета у Новом 
Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21480 Србобран, Дожа Ђерђа 1

тел. 021/730-136

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуња-
ва услове из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да поседује високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена - дипломске ака-
демске 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 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, за наставника основне школе, педагога 
или психолога; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
је држављанин Републике Србије; да поседује дозволу за рад 
(лиценцу); да је кандидат прошао обуку и има положен испит 
за директора; најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Пошто се образовно-васпитни рад остварује и на 
мађарском језику, пожељно је да кандидат достави и доказ 
о знању мађарског језика, што не исључује кандидата који 
такав доказ није у могућности да достави. Кадидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотоко-
пију дозволе за рад - лиценце, потврду о радном искуству 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
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стеченог одговарајућег образовања, уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, 
уверење да нису осуђивани у складу са одредбом члана 120 
став 1 тачка 3 Закона, доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, радну биографију. Школа при-
бавља уверење о неосуђиваности за све кандидате. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за 
директора сматраће се потпуном, јер програм обуке за дирек-
тора као и правилник о полагању испита за директора школе 
нису донети од стране министра. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на 
наведену адресу: ОШ “Јован Јовановић Змај”, Дожа Ђерђа 1, 
21480 Србобран, са назнаком: “За конкурс за избор директо-
ра”.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ШОМО “СТЕВАН ХРИСТИЋ”

21400 Бачка Паланка, Академика Милана Курепе 10
e-mail: shristic@EUnet.rs

Конкурс објављен 09.09.2015. у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2068

Конкурс објављен 16.09.2015. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: сарадник у настави за ужу 
област Графичко инжењерство и дизајн, на одређено 
време од 1 године, исправља се у делу УСЛОВИ, тако 
што уместо: „природно-математичке струке”, треба да 
стоји: „струке графичког инжењерства и дизајна”. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Теорије и 

интерпретације геометријског простора у 
архитектури и урбанизму

на одређено време од 5 година

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

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Примењене 

рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Производни 
системи, организација и менаџмент

са 50% радног времена, на одређено време од 
5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент, 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 
Физика

на одређено време од 5 година

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

Наставник у звање предавача за ужу област 
Теоријска електротехника

са 50% радног времена, на одређено време од 
5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електро струке, услови 
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Инжењерство биосистема

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке инжењерства 
заштите животне средине или машинске струке, услови про-
писани чланом 72 Закона о високом образовању и општим 
актима Факултета техничких наука. 

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у 
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и 
датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова 
конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и 
додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству (не ста-
рији од 6 месеци), оригинални извод из матичне књиге рође-
них, уверење суда да против кандидата није донето решење 
о спровођењу истраге, није подигнута оптужница или поднет 
оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење пре-
дузима по службеној дужности (свим дипломама стеченим у 
иностранству потребно је приложити и доказ о нострифика-
цији), списак објављених научних радова, књиге и саме радо-
ве. Пријаве слати на горенаведену адресу, за свако радно 
место посебно. Комисија ће разматрати само благовремене 
и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 
15 дана од дана објављивања, а за сараднике 7 дана од дана 
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”

21411 Бегеч, Краља Петра I 36
тел. 021/898-009

e-mail: begso@open.telekom.rs

Наставник енглеског језика
за 30% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
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сарадника у основној школи: да има одговарајуће образо-
вање (професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; дипломирани професор енглеског јези-
ка и књижевности; мастер филолог - студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик; мастер професор 
језика и књижевности - студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик); психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверен препис/фотокопију дипломе/уве-
рења о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења 
о држављанству, не старијег од 6 месеци, кратку биографију. 
Пријаве се подносе поштом, на наведену адресу, са назнаком: 
“Конкурс за наставника енглеског језика” или лично у секре-
таријату школе, радним даном од 10 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МАРИЈА ТРАНДАФИЛ”

21203 Ветерник, Паунова 14
тел. 021/820-940

Наставник ликовне културе
са 55% радног времена, на одређено време 

ради замене запослене на породиљском 
одсуству

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему 
предвиђену Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 11/2012), наставник ликовне 
културе: дипломирани сликар, односно академски сликар, 
дипломирани вајар, односно академски вајар, дипломирани 
графичар, односно академски графичар, дипломирани сли-
кар примењеног сликарства, дипломирани сликар рестаура-
тор, дипломирани вајар примењеног вајарства, дипломирани 
архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани графичар 
примењене графике, дипломирани костимограф, дипломи-
рани костимограф савременог одевања; дипломирани кости-
мограф сценског костима; дипломирани индустријски дизај-
нер; дипломирани дизајнер текстила; дипломирани графички 
дизајнер; дипломирани сценограф; дипломирани керамичар; 
дипломирани фотограф, наставник ликовне културе; дипло-
мирани професор ликовне културе; дипломирани сликар - 
професор ликовне културе; дипломирани графичар - профе-
сор ликовне културе; дипломирани вајар - професор ликовне 
културе; дипломирани уметник савремених медијума; дипло-
мирани дизајнер; дипломирани архитекта на факултету при-
мењених уметности; дипломирани сликар примењене умет-
ности - рестауратор; академски графичар - ликовни педагог; 
дипломирани сликар - зидно сликарство.

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему пред-
виђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, број 11/2012), наставник енглеског језика: 
професор, односно дипломирани филолог за енглески језик 
и књижевност.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-

судом 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 коме се 
изводи образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати тре-
ба да доставе: диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, све у ориги-
налу или овереној фотокопији. Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
кандидата за радно место наставника, извршиће Национал-
на служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, школа ће прибавити по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву на конкурс је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати ковертиране, на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”

21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439

Васпитач
на одређено време ради замене одсутних 

запослених
12 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више, односно високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије), у трајању од три године - васпи-
тач или на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), једна година радног искуства.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог
5 извршилаца

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири 
године - медицинска сестра васпитач оспособљена за рад са 
децом узраста од шест месеци до две године, са децом узрас-
та од две до три године, лице које има средње образовање 
(медицинска сестра - васпитач) и лице које има одговарајуће 
више односно високо образовање на студијама првог степа-
на (основне струковне студије) на којима је оспособљено за 
рад са децом јасленог узраста - васпитач; положен испит за 
лиценцу по прописима из области образовања, једна година 
радног искуства.

Спремачица у вртићу
на одређено време ради замене одсутних 

запослених
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа (оверена фотокопија све-
дочанства), положен курс хигијенског минимума, обављен 
санитарни преглед.

Сервирка у вртићу
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: завршена основна школа (оверена фотокопија све-
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дочанства), положен курс хигијенског минимума, обављен 
санитарни преглед. 

Спремачица у кухињи
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: завршена основна школа (оверена фотокопија све-
дочанства), положен курс хигијенског минимума, обављен 
санитарни преглед. 

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице по условима прописаним законом, и ако: има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; има 
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Одговарајућа диплома и држављанство Репу-
блике Србије достављају се уз пријаву на конкурс, а лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. 

ПИРОТ

ШОСО “МЛАДОСТ”
Пирот, Косте Абрашевића 40

тел/факс: 010/312-622

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове за 
избор: да имају одговарајуће високо образовање из члана 8 
став 2 Закона о основама образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена - мастер 
академске 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 ове врсте школе, за педагога или пси-
холога; да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања; да имају дозволу за 
рад - лиценцу, односно положен стручни испит за наставни-
ка, педагога или психолога; да испуњавају остале услове за 
наставника, педагога или психолога из члана 120. Закона о 
основама система образовања и васпитања: психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да имају држављанство Републике 
Србије и знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; најмање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
високог образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оверен препис - фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених или уверење о држављанству); потврду о рад-
ном искуству на пословима образовања и васпитања; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику); преглед кретања у служби са биографским подаци-
ма (необавезно); доказе о својим стручним, организационим 
и другим способностима (необавезно). Одговарајуће лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља кандидат који је одлуком 

школског одбора изабран за директора, у року од три дана од 
дана доношења одлуке. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа по службеној дужности. Кандидат изабран 
за директора школе дужан је да положи испит за директора у 
року од годину дана ступања на дужност, а сходно условима 
прописаним Законом о основама система образовања и вас-
питања, као и условима које прописује министар просвете. 
Директор школе се бира на период од четири године. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, путем телефона: 010/312-622. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на адресу: ШОСО 
“Младост”, Косте Абрашевића 40, 18300 Пирот.

ПОЖ АРЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА”

12206 Брадарац
Светосавска бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор може да буде лице које испуњава услове 
из члана 8 став 2 и 3 и члана 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, тј. лице мора да има: образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године 
или стечено високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне студије), сту-
дије у трајању од три године или више образовање. Горена-
ведено образовање је одговарајуће уколико кандидат може 
да обавља посао наставника, педагога и психолога у основној 
школи и подручју рада основне школе. Кандидат треба да има 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање пет, односно десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Кандидат треба да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у овој установи (српски 
језик).

ОСТАЛО: Документација која се подноси: оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверена 
фотокопија лиценце за рад (дозволе за рад), доказ о потреб-
ном радном стажу у установи образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (оверена фотоко-
пија радне књижице или потврда установе којом се доказује 
потребан радни стаж), доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом (лекарско уверење); уве-
рење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
уверење о положеном испиту за директора установе; биогра-
фија са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Рок за пријаву на конкурс је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Уколико од потреб-
не документације недостаје потврда о положеном испиту за 
директора установе, пријава неће бити одбачена због таквог 
недостатка, већ ће бити поступано у складу са чланом 59 став 
9 Закона о основама система образовања и васпитања.
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„МОША ПИЈАДЕ” 

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 

функције

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, одговарајућа 
група. Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), и то: да има одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
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 коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод 
из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из 
тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о 
испуњености услова из тачке 3 прибавља школа. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. 

ПРИЈЕПОЉЕ

ГИМНАЗИЈА ”ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ”
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 30

тел. 033/61-079

Професор српског језика и књижевности
за 7 часова у настави (38,89% радног времена), 

на одређено време до повратка запослене 
са дужности директора школе, најдуже до 

15.06.2019. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању 
и у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у гимназији. Уз пријаву на 
конкурс треба доставити: оверену копију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак и да није 
кажњаван.

ОШ ”ЖИВКО ЉУЈИЋ”
31320 Нова Варош, Ђачка 18

тел. 033/61-462, 64-313

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чл. 8 
став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система оразовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13); сте-
чено високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по прописима који 
уређују високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трјању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за 
наставника основне школе, педагога и психолога; да има доз-

волу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се одвија васпитно-образовни рад; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; обука и положен испит за 
директора (програм обуке за директора школе и подзакон-
ски акти о полагању испита за директора нису донети, па ће 
изабрани кандидат бити у обавези да у законском року исти 
положи, када се створе услови). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора шко-
ле, кандидат је дужан да поднесе: оверену копију дипломе 
о стеченом високом образовању, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту - лиценци за рад, доказ о рад-
ном стажу у области образовања и васпитања, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
лекарско уверење као доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак код надлежног суда (не старије од 6 месеци), 
уверење о неосуђиваности, у складу са законом прибавља 
кандидат (не старије од 6 месеци), доказ о познавању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику). Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивња у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ

ОШ “ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/389-150

Наставник руског језика
за рад у издвојеном одељењу у Косаничкој 

Рачи, на одређено време до повратка 
запосленог са функције, а најдуже до 

31.08.2016 године

УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор, односно 
дипломирани филолог за руски језик и књижевност; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/профил 
руски језик); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет - профил руски језик); 
без обзира на пол и радно искуство. За ово радно место кан-
дидати треба испуњавају услове предвиђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи и Законом о основама система образо-
вања и васпитања: да имају одговарајуће образовање; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву приложити диплому о степену 
стручне спреме, а лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања.

СМЕДЕРЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наука и образовање
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Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер машин-
ства или мастер инжењер машинства - претходно завршене 
студије првог степена - основне академске студије у области 
машинског инжињерства. Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о раду, услове из чл. 120, 121 и 
122 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015), 
као и Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада машинство и обрада метала.

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани саобраћај-
ни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски 
саобраћај и транспорт. Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане Законом о раду, услове из чл. 120, 121 и 122 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015), као 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада саобраћај.

Наставник електротехничке групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер елек-
тротехнике - енергетски смер. Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о раду, услове из чл. 120, 121 
и 122 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015), 
као и Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада електротехника.

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог, 

непуно радно време 50%

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, проф. српског језика и 
књижевности, дипл. филолог за српски језик и књижевност 
или мастер проф. језика и књижевности (студијски програм 
српски језик, српски језик и књижевност). Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из 
чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 
35/2015), као и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о положеном стручном испиту за рад у образовању или 
положеном испиту за лиценцу (осим за лица која заснивају 
радни однос у својству приправника или на начин утврђен 
као за приправнике). Уверење да кандидат није осуђиван по 
службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У 

току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за 
радна места наставника или стручних сарадника који уђу у 
ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака, а у складу са чланом 130 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013 и 35/2015), по распореду који утврди школа 
у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за 
радна места наставника или стручних сарадника морају да 
имају и образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат мора знати језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-376, 026/616-392

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до краја 
2015/2016. године, са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да 
поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник” 11/2012 и 15/2013); да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад. Потпуном 
пријавом сматраће се пријава која садржи: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, додатак дипломи или уверење издато 
од стране одговарајуће високошколске установе да кандидат 
поседује образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно да је лице у току студија положило 
испите из педагогије, психологије или уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Документа која 
се прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Документација се не враћа. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да 
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поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, 11/2012 и 15/2013); да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад. Потпуном 
пријавом сматраће се пријава која садржи: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, додатак дипломи или уверење издато 
од стране одговарајуће високошколске установе да кандидат 
поседује образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно да је лице у току студија положило 
испите из педагогије, психологије или уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Документа која 
се прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Документација се не враћа. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да 
поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник” 11/2012 и 15/2013); да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се изводи образовно васпитни рад. Потпуном 
пријавом сматраће се пријава која садржи: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, додатак дипломи или уверење издато 
од стране одговарајуће високошколске установе да кандидат 
поседује образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно да је лице у току студија положило 
испите из педагогије, психологије или уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Документа која 
се прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Документација се не враћа. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

СОМБОР

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ОСНОВНА ШКОЛА “БОРА СТАНКОВИЋ”
25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90

тел. 025/762-095, 763-851

Оглас за директора школе, објављен 23.09.2015. у пуб-
ликацији „Послови“ допуњује се у следећем: Рок за 
пријем пријава је 15 дана од дана оглашавања.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА “МИЛАН ХАЏИЋ”
22313 Војка, Карађорђева 1

тел. 022/301-014

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 8 
став 2, члана 59 и члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 
55/2013 и 35/2015): одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; дозвола за рад: лиценца за 
наставника, педагога или психолога, односно положен струч-
ни испит за наставника, педагога или психолога у основној 
школи; обука и положен испит за директора установе (узеће 
се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за 
директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези да поло-
жи овај испит у законском року, након што министар просвете 
донесе одговарајући подзаконски акт); најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела и да му није утврђено дис-
криминаторно понашање, у смислу члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања.

Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: преглед 
кретања у служби са биографским подацима и предлогом рада 
директора школе; диплому о стеченој стручној спреми; уве-
рење о положеном испиту за лиценцу или уверење о положе-
ном стручном испиту за наставника или стручног сарадника; 
потврду о радном стажу са подацима о пословима и радним 
задацима које је обављао; уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених, не старији од 6 месеци. Доказ да кандидат није 
осуђиван за кривична дела и да му није утврђено дискрими-
наторно понашање у смислу члана 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања прибавља 
школа по службеној дужности, а лекарско уверење изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Докази о 
испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу или ове-
реним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се 
у затвореној коверти, на адресу школе: ОШ “Милан Хаџић”, 
Војка, Карађорђева 1, лично или поштом, са назнаком: „Кон-
курс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у обзир.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1

тел. 022/591-422

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава прописане услове из члана 59, члана 8 став 2 и члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
основне школе, за педагога и психолога; да кандидат има доз-
волу за рад - лиценцу, да је савладао обуку и има положен 
испит за директора установе, најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; доказ 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; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат је дужан да уз молбу за конкурс достави оригинал, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
образовању, оверен препис или оверену фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 
уверење о држављанству РС, доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском 
језику или доказ о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, ако кандидат није 
стекао високо образовање на српском језику), потврду о рад-
ном искуству (у трајању од 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања), биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима). Уверење да канди-
дат није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа у складу са законом. Изабрани кандидат 
дужан је да савлада обуку и положи испит за директора ради 
стицања лиценце за директора на начин и у роковима које про-
пише министар, а у складу са чланом 59 Закона о основама 
система образовања и васпитања (министар још није прописао 
програм обуке и испита, начин и поступак полагања испита за 
директора). Додатне информације о конкурсу могу се добити 
од секретара установе. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узе-
ти у разматрање. Молбе слати на адресу: Основна школа „Др 
Ђорђе Натошевић”, 22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1, 
са назнаком: „Конкурс за избор директора школе”. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
“ВУК КАРАЏИЋ”

22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-035

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, однос-
но степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о 
степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама - професор 
математике, дипломирани математичар, мастер математичар и 
мастер професор математике.

Наставник правне групе предмета
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, са 80% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, однос-
но степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о 
степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама - дипломирани 
правник, мастер правник.

Наставник физике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, однос-
но степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о 
степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама - професор 
физике, дипломирани физичар, мастер физике.

ОСТАЛО: положен испит за лиценцу или доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
ченом на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву доставити: радну биографију; оверену 
копију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; 
оверену копију потврде о положеном испиту за лиценцу или 
уверење о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије; оверену копију извода из 
матичне књиге рођених и уверење о некажњавању издато од 
надлежног суда. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Све пријаве са приложеном документа-
цијом предати у секретаријату школе, од 09,00 до 12,00 часова 
или послати поштом на адресу: ЕТШ “Вук Караџић”, 22300 Ста-
ра Пазова, Светосавска 5.

СУБОТИЦА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“ИВАН САРИЋ”

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Педагог
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

      Наука и образовање
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УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр.8/2015) послове педагога може да обавља: дипло-
мирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски 
психолог - педагог, дипломирани педагог - мастер, мастер 
педагог. 

Наставник математике
на мађарском наставном језику, на одређено 

време ради замене одсутне запослене преко 60 
дана

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр.8/2015) послове наставника математике 
може да обавља: професор математике; дипломирани матема-
тичар; дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене; дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани математичар - информатичар; дипло-
мирани математичар - професор математике; дипломирани 
математичар за математику економије; професор математике 
- теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; 
професор математике и рачунарства; професор информатике - 
математике; професор хемије - математике; професор геогра-
фије - математике; професор физике - математике; професор 
биологије - математике; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар - теоријска математика; дипломи-
рани математичар - примењена математика; дипломирани 
математичар - математика финансија; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; дипломирани професор мате-
матике - мастер; дипломирани математичар - мастер; мастер 
математичар; мастер професор математике. 

Наставник саобраћајне психологије
са 20% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Саобраћај (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 16/2015) послове наставника сао-
браћајне психологије може да обавља: професор психологије; 
дипломирани психолог; дипломирани школски педагог - психо-
лог; мастер психолог. 

Наставник стручних предмета у подручју рада 
Електротехника

на мађарском наставном језику, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Електротехника (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015) послове наставника 
електростручних предмета може да обавља: дипломирани 
инжењер електротехнике; дипломирани електротехнички 
инжењер; дипломирани инжењер електронике; професор 
електротехнике; дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства. 

Наставник стручних предмета у подручју рада 
Машинство и обрада метала

на српском и мађарском наставном језику, 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машинство и обрада мета-
ла ( “Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015) посло-
ве наставника машинских стручних предмета може да обавља: 
дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер 
машинства; професор машинства; мастер инжењер металур-
гије; дипломирани инжењер за развој машинске струке; мастер 
инжењер машинства, претходно завршене студије првог степе-
на - основне академске студије у области машинског инжењер-
ства; мастер инжењер машинства, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије у области машин-
ства. 

ОСТАЛО: У складу са чл. 8 и 120 Закона, поред одговарајућег 
образовања, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на 
конкурс треба да доставе: оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оригинал уверења о држављанству РС, ове-
рену копију потврде високошколске уставнове да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
доказ да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (диплома о стеченом средњем, вишем или високом обра-
зовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или положен испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе). У поступку одлучивања о избору 
наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Уверење о 
неосуђиваности за изабраног кандидата прибавља школа по 
завршетку конкурса. Лекарско уверење о здравственој способ-
ности доставља изабрани кандидат пре закључивања угово-
ра о раду. Пријаве са доказима доставити на адресу школе: 
Техничка школа “Иван Сарић”, Трг Лазара Нешића 9, 24000 
Суботица, ПАК 450129. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање рад-
ног односа: 

Наставник у сва звања за ужу област 
Социологија и филозофија

на одређено време од пет година у случају 
избора у звање доцента или ванредног 

професора, односно на неодређено време у 
случају избора у звање редовног професора

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор филозофије. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове 
прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), 
Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са 
изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. годи-
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не, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године и 30.05.2014. године 
и 04.06.2015. године, Статута Економског факултета у Суботи-
ци бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама 
од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године и 09.07.2015. године, 
Правилника о ближим условима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Новом Саду од 09.10.2008. године, са изме-
нама и допунама од 04.12.2008. године, 28.05.2009. године, 
24.06.2010. године и 25.02.2013. године и Правилника о избо-
ру наставника и сарадника Економског факултета у Суботици, 
бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 
07.03.2013. године.

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу област Менаџмент

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - менаџмент 
и бизнис. Поред наведених услова, кандидати треба да испу-
не и друге услове прописане одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14 и 68/15), Статута Универзитета у Новом Саду од 
28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012. 
године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. 
године и 30.05.2014. године и 04.06.2015. године, Статута Еко-
номског факултета у Суботици, бр. 01-5589 од 25.11.2011. годи-
не, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. 
године и 09.07.2015. године, Правилника о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду од 
09.10.2008. године, са изменама и допунама од 04.12.2008. 
године, 28.05.2009. године, 24.06.2010. године и 25.02.2013. 
године и Правилника о избору наставника и сарадника Економ-
ског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са 
изменама и допунама од 07.03.2013. године.

Наставник у звање доцента за ужу област 
Трговина

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских нау-
ка. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и дру-
ге услове прописане одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 
и 68/15), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. 
године, са изменама и допунама од 23.03.2012. године, 
11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године 
и 30.05.2014. године и 04.06.2015. године, Статута Економ-
ског факултета у Суботици, бр. 01-5589 од 25.11.2011. годи-
не, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. 
године и 09.07.2015. године, Правилника о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду од 
09.10.2008. године, са изменама и допунама од 04.12.2008. 
године, 28.05.2009. године, 24.06.2010. године и 25.02.2013. 
године и Правилника о избору наставника и сарадника Економ-
ског факултета у Суботици, бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са 
изменама и допунама од 07.03.2013. године. 

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак радова 
и саме радове, потврду да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској устано-
ви, као и све остале доказе који упућују на испуњеност усло-
ва предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета и правилницима Универзитета и Факултета. Прија-
ве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету 
у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА “ЦВЕТИН БРКИЋ”
15356 Глушци, Светомира Алимпића 3 

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања( „Сл. гласник РС”, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015). Кандидат треба да 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013 и 68/2015). Чланом 8 став 2 Закона прописано је да је 
наставник и стручни сарадник лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има дозволу за рад; да има обуку и положен испит 
за директора установе (програм обуке за директора школе и 
подзаконски акт којим се регулише ова материја нису донети, 
па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за 
директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
тј. од дана доношења подзаконског акта); да има пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: 1) оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; 2) оригинал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 3) доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци), 4) извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); 5) оригинал или оверену копију потврде да има нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потвр-
да мора да садржи назив послодавца, делатност којом се 
бави, радно место на које је кандидат био распоређен и вре-
ме трајања рада из области образовања и васпитања, да буде 
потписана и оверена печатом послодавца који издаје потврду, 
не старија од 6 месеци); 6) оригинал или оверену фотокопију 
доказа да је стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику или да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће вискошколске установе (диплома о сте-
ченом одговарајућем образовању издата на српском језику која 
се приложи као доказ под тачком 1 сматра се као доказ о знању 
српског језика); 7) уверење суда да се не води истрага и да није 
подигнута оптужница, не старије од 6 месеци; 8) биографију 
са кратким прегледом кретања у служби. Напомена: Школа по 
службеној дужности за изабраног кандидата прибавља уве-
рење да није осуђиван, у складу са одредбом члана 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом доставља изабрани кандидат после доношења одлу-
ке о избору, а пре закључења уговора о раду. Након истека 
рока за достављање пријава није могуће достављање доказа 
о испуњености услова. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
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Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају секретаријату школе или путем поште, 
на адресу: Основна школа „Цветин Бркић“, Светомира Алим-
пића 3, 15356 Глушци. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на телефон бр. 015/449-331.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“СУНЦОКРЕТИ”

15225 Владимирци, Светог Саве 74

Васпитач
у припремној предшколској групи, на одређено 

време до повратка раднице са породиљског 
одсуства

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и да поседује дозволу за рад, на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије ), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се 
уз пријаву на конкурс, из тачке 2 приликом закључења уговора 
о раду, а доказ из тачке 3 прибавља установа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
радну и личну биографију; извод из књиге рођених; уверење 
о држављанству; оверен препис - фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; оверен препис - фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са документима 
слати на адресу: ПУ “Сунцокрети”, Светог Саве 74, 15225 Вла-
димирци. Кандидати ће бити писмено обавештени о резулта-
ту конкурса, у року од 15 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон број: 015/513-286, рачуноводство ПУ “Сунцокрети” 
Владимирци.

ВРАЊЕ

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

17500 Врање
Филипа Филиповића 20

тел. 017/421-859

Наставник за ужу научну област Друмски 
саобраћај

УСЛОВИ: VII/2 или VIII степен стручне спреме, саобраћајни 
факултет, магистар или доктор из одговарајуће уже научне 
области за коју се бира. Општи и посебни услови за избор у 
звање су прописани члановима 63, 64 и 65 Закона о високом 
образовању, Статутом школе и Правилником о избору настав-
ника и сарадника.

Наставник за ужу научну област Физика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 или VIII степен стручне спреме, ПМФ одгова-
рајућег смера или физички факултет, магистар или доктор 
из одговарајуће уже научне области за коју се бира. Општи и 
посебни услови за избор у звање су прописани члановима 63, 
64 и 65 Закона о високом образовању, Статутом школе и Пра-
вилником о избору наставника и сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак 
научних и стручних радова, сами радови, оверене дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству), подносе се на адресу: Висока 
школа примењених струковних студија, 17500 Врање, Филипа 
Филиповића 20, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН

МУЗИЧКА ШКОЛА “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са неплаћеног одсуства 

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, дипломи-
рани астрофизичар, професор физике-хемије, дипломирани 
инжењер физике, смер индустријска физика, дипломирани 
физичар за општу физику, дипломирани физичар за примење-
ну физику, дипломирани физичар-информатичар, професор 
физике за средњу школу, дипломирани физичар за теоријску и 
експерименталну физику, дипломирани физичар-истраживач, 
дипломирани физичар за примењену физику и информатику, 
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани 
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани 
физико-хемичар, дипломирани инжењер електротехнике, смер 
техничка физика, дипломирани астроном, астрофизички смер, 
дипломирани астроном, смер астофизика, мастер физичар, 
мастер професор физике.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву 
треба да приложи следеће доказе (у оригиналу или оверене 
фотокопије): диплому или уверење о одговарајућем образо-
вању, доказ о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них. Лице које је стекло одговарајуће високо образовање 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 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, о чему мора приложити одговарајући доказ. Доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом прибавља школа 
по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставиће 
се пре закључења уговора. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања. Молбе са потребним документима слати 
на адресу: Музичка школа “Јосиф Маринковић”, Трг слободе 
7, 23000 Зрењанин, телефон 023/561-104. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин

Новосадска 2

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсудног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. виша медицинска сестра - техничар; 2. санитар-
но-еколошки инжењер специјалиста са претходно стеченим 
образовањем за струковну медицинску сестру; 3. струковна 
медицинска сестра; 4. организатор здравствене неге; 5. виша 
медицинска сестра; 6. специјалиста струковна медицинска 
сестра; 7. дипломирана медицинска сестра; 8. мастер меди-
цинска сестра; 9. дипломирани психолог; 10. дипломирани 
дефектолог; 11. дипломирани педагог; 12. дипломирани спе-
цијални педагог; 13. професор педагогије; 14. виша меди-
цинска сестра општег смера; 15. виша медицинска сестра 
интернистичког смера; 16. виша медицинска сестра хирурш-
ког смера; 17. виши медицински техничар. Сва лица треба да 
имају претходно стечено средње образовање у подручју рада 
здравство и социјална заштита, а лице из тачака 9-12 треба 
да има и стечено образовање на вишој медицинској школи, о 
чему доставља доказ.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 89% радног 

времена

УСЛОВИ: 1. професор математике; 2. дипломирани матема-
тичар; 3. дипломирани математичар за теоријску математи-
ку и примене; 4. дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; 5. дипломирани математичар - информати-
чар; 6. дипломирани математичар - професор математике; 7. 
дипломирани математичар за математику економије; 8. про-
фесор математике - теоријско усмерење; 9. професор мате-
матике - теоријски смер; 10. професор математике и рачунар-
ства; 11. професор информатике - математике; 12. професор 
хемије - математике; 13. професор географије - математике; 
14. професор физике - математике; 15. професор биологије 
- математике; 16. дипломирани математичар - астроном; 17. 
дипломирани математичар - теоријска математика; 18. дипло-
мирани математичар - примењена математика; 19. дипломи-
рани математичар - математика финансија; 20. дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије); 21. дипломирани информатичар; 22. дипломирани 
професор математике - мастер; 23. дипломирани математи-
чар - мастер; 24. мастер математичар; 25. мастер професор 
математике. Лице које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета Геометрија или 
Основи геометрије) и о томе доставља доказ.

Наставник музичке културе
(настава у блоку - 3 блока), на одређено време 
ради замене одсудне запослене преко 60 дана, 

са 10,71% радног времена

УСЛОВИ: 1. академски музичар; 2. дипломирани музичар (сви 
смерови); 3. дипломирани музиколог; 4. дипломирани музич-
ки педагог; 5. дипломирани музичар за медијску област; 6. 
професор солфеђа и музичке културе; 7. професор музичке 
културе; 8. професор музичког васпитања; 9. дипломира-
ни етномузиколог; 10. академски музичар - композитор; 11. 
дипломирани композитор; 12. дипломирани музичар - педа-
гог; 13. мастер теоретичар уметности (професионални ста-

туси: музички педагог; етномузиколог; музиколог; музички 
теоретичар); 14. мастер музички уметник (сви професионал-
ни статуси); 15. мастер композитор.
Услови за пријем у радни однос: Учесник конкурса поред 
општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 
4 (мора да има образовање из психолошких, 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) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), посебне усло-
ве из Правилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13), Правилник о врсти и сте-
пену образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС -Просветни гласник” бр. 8/15) као и посебне усло-
ве из Правилника о организацији и систематизацији послова 
Медицинске школе у Зрењанину, односно: 1. да има најмање 
15 година живота (општи услов); 2. да има одговарајуће обра-
зовање; 3. да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност  за рад са ученицима; 4. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 5. да 
има држављанство Републике Србије; 6. да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, 
учесници конкурса треба да доставе: 1. оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме; 2 оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; 3. доказ о испуњавању 
услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), 
да је лице стекло средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је 
положило испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); 4. 
оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) 
подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. 
Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављи-
вања текста конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. 
Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђива-
ности, у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и 
следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да 
доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се предају 
лично или шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрења-
нин, Новосадска 2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном, на број: 023/533-270. 
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 145 

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Особа сам са инвалидитетом и занима ме 
каква је процедура за процену радне способ-
ности и која документација ми је потребна?

Републички фонд за пензијско и инвалидско оси-
гурање и Национална служба за запошљавање форми-
рали су комисије које врше процену радне способности 
и могућности запослења или одржања запослења 
особа са инвалидитетом, у складу са Законом о про-
фесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом.

Захтеви за процену радне способности подносе 
се Националној служби за запошљавање, а само изу-
зетно и Фонду ПИО, уз захтев за остваривање права 
на инвалидску пензију. Ради потпуне примене међу-
народне класификације особа са инвалидитетом и ви-
шеструког приступа таквим особама, комисију чине: 
лекар специјалиста према основном обољењу подно-
сиоца захтева, психолог, специјалиста медицине рада 
и радник НСЗ.

Потребна документација:

1. попуњен захтев за процену радне способности 
и могућности запослења или одржања запослења - 
подноси се уз одговарајућу медицинску и другу не-
опходну документацију, надлежној организационој 
јединици Националне службе за запошљавање, према 
пребивалишту;

2. медицинска документација (у оригиналу или 
овереној фотокопији):

- предлог за утврђивање инвалидности (Образац 
1) попуњен од стране изабраног лекара дома здравља

- отпусне листе са подацима о налазима и извр-
шеним прегледима

- специјалистички налази (не старији од 6 месеци) 
на прописаним обрасцима

- дијагностички тестови
- лабораторијски налази
- налаз психолога;
У случају настанка професионалних болести и 

процене трајних последица проузрокованих повреда-
ма на раду, неопходна је и експертиза Института за 
медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, од-
носно завода за здравствену заштиту радника.

3. друга неопходна документација:
- социјална анкета (коју попуњава стручни рад-

ник НСЗ)
- исправе о остваривању појединих права ако сте 

корисник (уверење о остваривању права по основу со-
цијалне заштите)

ПРОЦЕНА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ
- решење о статусу особе са инвалидитетом (уколи-

ко га поседујете)
- доказ о стручној спреми или радном искуству 

(копија дипломе - уверење о стручној спреми или ко-
пија радне књижице).

Ако сте запослени, уз горенаведену документацију 
потребно је доставити и:

1) oпис посла који обављате и предлог послова које 
бисте према предлогу послодаваца могли да обављате

2) доказ о измирењу трошкова процене радне спо-
собности (доставља се најкасније до дана вршења оцене 
радне способности).

Приликом подношења захтева за процену доку-
ментација може бити некомплетна, али сте дужни да у 
року од 15 дана комплетирате тражену документацију 
или до изласка на комисију (доказ о уплати трошкова), 
јер ће у супротном ваш захтев бити одбачен као неос-
нован.

Изузетно, захтев за процену радне способности 
можете поднети и уз захтев за остваривање права на 
инвалидску пензију надлежној филијали Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање. У том слу-
чају, уколико не остварите право на инвалидску пен-
зију, захтев са пратећом документацијом се прослеђује 
Националној служби, где ће се покренути поступак ут-
врђивања статуса и процене радне способности. 

Излазак на комисију за процену радне спо-
собности

Од Националне службе за запошљавање добиће-
те информацију о тачном времену и месту одржавања 
процене радне способности. Процена се врши у просто-
ријама Националне службе за запошљавање. 

Оцену радне способности врши комисија - орган 
вештачења Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање, коју чине: лекар вештак Републич-
ког фонда, специјалиста медицине рада, психолог и 
стручни радник Националне службе за запошљавање. 
Комисија сачињава налаз, мишљење и оцену у погледу 
радне способности.

На основу налаза, мишљења и оцене комисије која 
је вршила оцену радне способности, решење о процење-
ној радној способности и могућности запослења, однос-
но одражања запослења доноси Национална служба за 
запошљавање.
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АКТУЕЛНО   Пројекат „Подстицање запошљавања младих“

НЕЗАПОСЛЕНОСТ МЛАДИХ НАЈВЕЋА У ШУМАДИЈИ
У Србији је 48 одсто младих од 15 до 24 године незапослено. Највећа стопа 

незапослености забележена у Шумадији и западној Србији

Према последњим подацима, у Србији је 48 одсто мла-
дих од 15 до 24 године незапослено, а највећа стопа 
незапослености забележена је Шумадији и западној 
Србији. Помоћница министра у Министарству омлади-

не и спорта Весна Видојевић рекла је да су, поред незапосле-
ности, кључни изазови са којима се суочавају млади у Србији 
неактивност на тржишту рада и социјална искљученост.

„У Србији 25 одсто младих старости од 15 до 24 године 
није укључено ни у образовање, ни у запошљавање, нити у 
програм обуке и тренинга“, истакла је Видојевићева на скупу 
„Заједничка визија - запошљавање младих у Србији“. Говорећи 
о изазовима приликом преласка из образовања на тржиште 
рада, она је, између осталог, навела и недостатак професио-
налног искуства, недостатак информација о потребама тр-
жишта рада, као и недовољну институционалну сарадњу са 
привредом.

На симпозијуму је представљен и пројекат „Подстицање 
запошљавања младих“. 

Заменик помоћника министра Министарства омладине и 
спорта Александар Воштић рекао је да пројекат реализује 
ГИЗ у сарадњи са Министарством омладине и спорта, а уз 
подршку Министарства просвете, Министарства привреде и 
Министарства рада. Циљ пројекта је да се знатно побољшају 
услови за боље позиционирање младих на тржишту рада, да 
се компанијама омогући већа доступност потребних кадрова 
и подстакне предузетништво у Србији. 

Како је речено, пројекат иницира стручни Национални 
дијалог за подстицање запошљавања младих људи, који ће препоруке, искуства и знања стечена у току спровођења пројекта 
интегрисати у политички дијалог у оквиру Немачко-српске иницијативе за одрживи раст и запошљавање.

„Млади ће бити подршка својим вршњацима и преносиоци кључних порука и искустава о могућностима и начинима да 
се дође до посла, и најмеродавнији у оцени колико су понуђена решења током реализације пројекта успела да им омогуће 
бољу перспективу за запошљавање“, истакла је виша менаџерка пројекта Марија Радовановић.

 Радном праксом до нових радних места
   
У Градској управи Панчева потписан је уговор између 15 
младих незапослених особа и десет менторских предузећа, 
у оквиру пројекта „Радном праксом до нових радних места у 
јужном Банату“. Ово је прилика за младе који су тек заврши-
ли школу да се запосле на три месеца и стекну искуство које 
ће им помоћи у проналажењу сталног запослења. Пројекат 
је финансирало Министарство спорта и омладине, а реа-
лизује се у сарадњи са општинама Пландиште и Ковачица.

У Јабланичком округу

И СА ДИПЛОМОМ НА ЈАВНЕ РАДОВЕ
За јавне радове пријавио се троструко већи 

број заинтересованих, међу њима и три 
доктора медицине

На извођењу јавних радо-
ва у Јабланичком округу 
ангажоване су 173 особе, 
међу којима и особе са 

факултетским дипломама. У 
лесковачкој филијали НСЗ кажу 
да је реч о тројици доктора ме-
дицине: двојица су ангажована 
у власотиначком Дому здравља 
на бризи о непокретним и ста-
рим лицима, док је један доктор 
постављен за надзорника јавних 
радова на чишћењу и уређењу 

месних заједница у овом крају.
Марија Стевановић, шеф Одсека за посредовање у за-

пошљавању у Филијали Лесковац НСЗ, за „Јужне вести“ каже 
да се за јавне радове пријавио троструко већи број заинтере-
сованих, а приоритет у ангажовању имале су неквалифико-
ване особе са евиденције ове службе, као и особе са заврше-
ном основном школом. Укупно је покренуто 27 јавних радова. 

„Није ме срамота да радим. Од нечега мора да се живи. 
Овде ме плаћају 15.000 месечно, што ми много значи“, каже 
Славица Давић, ангажована на јавним радовима.

Ко бере у Вршачким виноградима

У ЈЕКУ БЕРБЕ НЕДОСТАЈУ БЕРАЧИ
Вршчани већ годинама неће у бербу, па грожђе 
оберу сезонци са југа Србије, за накнаду од 600 

до 900 динара на дан

И ове године у Вршачким виноградима у јеку бербе 
недостају берачи. Вршчани већ годинама неће да  
раде те послове, па грожђе оберу сезонци са југа 
Србије. Према речима Николе Лекића, из Вршца 

и околине за бербу се јави једва педесетак људи, а још 250 
берача буде ангажовано са југа Србије. Берачи у виногра-
дима дневно могу да зараде између 600 и 900 динара, у за-
висности од количине обраног грожђа. Људи са југа Србије 
се не жале ни на услове рада ни на зараду, па често и више 
чланова једне породице проведе два летња месеца берући 
грожђе у Вршцу.
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Највише посла у сектору информационо-комуникационих технологија 
На Сајму запошљавања „LINK2job“, 

одржаном 18. септембра у београдском 
хотелу „Краун плаза“, 29 компанија, 
највише из сектора информационо-ко-
муникационих технологија (ИКТ), по-
нудило је незапосленим Београђанима 
око 200 радних места.

Сваки посетилац имао је могућност 
да добије бесплатан онлајн курс енглес-
ког језика, а они мало срећнији добили 
су и неки од курсева програмирања, 
дизајна и пословних вештина. Незапос-
ленима је понуђена и бесплатна изра-
да професионалних фотографија за CV, 
које су на сајму правили стручњаци за 
обраду фотографије - „Job Box“, „Social 
Network Corner“ и „Laptop Corner“. Орга-
низована су и предавања о припреми 
за интервју за посао, налажењу посла 
преко „Линкдина“, о пословној комуни-
кацији, где су незапослени учили како 
да се представе послодавцу, као и о 
покретању фриленс каријере и зарађи-
вању од куће.

Међу компанијама које су овом 
приликом тражиле нове раднике, били 
су и „Меркатор“, „Комтрејд“, „Ернест и 
Јанг“, „Цептер“, „Делезе Србија“, „Три-
зма“, „Инфостуд“, као и многе друге, са 
богатом понудом слободних радних 
места. Образовне установе „ИТ акаде-
мија“ и „Бизнис академија“ понудиле су 
незапосленима неке од обука за знања 
и вештине веома тражене на тржишту 
рада.

Организовање сајма „LINK2job“ 
партнерски су подржали Град Београд 
и градска филијала Националне служ-
бе за запошљавање.

- Након осам година нефункциони-
сања, Савет за запошљавање града Бе-

ограда ево ради већ годину дана. Било 
је важно да се умреже републичке и 
градске институције, због чега сада не 
изостају резултати. Заједно функцио-
нишемо са Националном службом за 
запошљавање, али и са приватним ком-
панијама које организују сајмове запо-
шљавања. Имамо јединствен систем и 
сви заједно радимо на истом послу, а 
то је смањење незапослености у граду 
Београду и Србији - рекао је Драгомир 
Петронијевић, члан Градског већа и 
председник Савета за запошљавање 
града Београда.

Посетиоци сајма били су веома 
заинтересовани за услуге НСЗ. Неза-
послени су се распитивали за слободна 
радна места за правнике и економисте, 
за обуке НСЗ за тржиште рада, као и за 
похађање обуке за покретање приват-

ног бизниса „Пут до успешног преду-
зетника“. 

У склопу обуке за тражење пос-
ла, саветници Националне службе 
учествовали су, на позив организатора, 
у симулацији интервјуа са послода-
вцем. Саветници НСЗ овом приликом су 
договорили сарадњу са представници-
ма компанија са којима Служба до сада 
није имала контакте, а незапосленима 
су подељени „Послови“, промотивни 
леци и информативне брошуре о услу-
гама НСЗ.

- Рећи да се посао не чека, није ни-
каква флоскула, маркетинг или рекла-
ма наше куће. Људи једноставно треба 
да схвате да су сада нека нова времена 
транзиције и да се посао мора тражити. 
До посла се може доћи само активним 
учешћем у тој потрази, заједно са на-
шим саветницима који незапосленима 
пружају правовремене информације о 
томе како и где посао тражити, као и на 
који начин се представити послодавцу. 
Национална служба има шта да понуди 
својим клијентима, у делу услуга, мера, 
програма запошљавања, обука, савето-
вања - поручио је незапосленима Си-
ниша Кнежевић, заменик директора 
београдске филијале НСЗ.

Сајам запошљавања „LINK2job“ 
је пројекат ЛИНК Центра за развој ка-
ријере (www.razvoj-karijere.com), који 
својим корисницима пружа каријерну 
подршку, кроз организовање разли-
читих семинара и радионица на тему 
пословања и стицања додатних знања 
и вештина. Центар промовише целожи-
вотно учење, подстицање напредовања 
у каријери и професионално усаврша-
вање.

АКТУЕЛНО   На сајму запошљавања у београдском хотелу “Краун плаза” 29 компанија

„LINK2job“ ПОНУДИО 200 РАДНИХ МЕСТА

Н.Новаковић
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М ноги запослени на Западу проводе више времена 
са колегама него са својим породицама. Америка-
нци проведу 47 сати недељно у канцеларији, у про-
секу, како би импресионирали послодавца и дока-

зали своју радну етику пре него што крену кући, исцрпљени. 
Међутим, град у Шведској 
ставио је на тест осмоча-
совно радно време, тако 
што је увео радни дан који 
траје шест сати. У априлу 
2014. године влада Гете-
борга објавила је да запос-
лени у јавном сектору тре-
ба да раде краће, како би 
успоставили бољи баланс 
на релацији посао-живот, 
али и повећали продуктив-
ност и на крају смањили 
трошкове. До сада је виђен 
само успех. 

У дому за негу болес-
ника повећао се стандард 
неге када су медицинске 
сестре почеле да раде шест сати дневно. „Болести и депре-
сија владали су код наших запослених раније, а мањак рав-
нотеже између посла и живота постојао је код свих“, изјавила 

је шефица за негу старих особа Ен Шарлот Ларсон (Ann-
Charlotte Larsson) за „Гардијан“. Медицинске сестре су са но-
вим режимом добиле више енергије, мање су под стресом и 

проводе више квалитетног времена са лицима у центру за 
негу, што чини да се осећају удобно и опуштено. Такође, овај 
модел почела су да прате и друга одељења болница.

Гетеборг није први који је открио да краће радно вре-
ме побољшава рад на послу. Прошле године, економиста на 

Стенфорду Џон Пенкавел до-
казао је да се крајњи резултат 
не повећава са већим бројем 
сати. Сасвим супротно, са по-
већавањем сати крајњи резул-
тат рада почиње да пада. Иако 
запослени у Британији раде 
више од колега у Француској 
и Немачкој, крајњи резултат 
рада је 27 - 30 одсто мањи.

Још је филозоф Бертранд 
Расел 1932. године рекао да 
захваљујући технолошком на-
претку радници могу да смање 
радне сате на пола, односно на 
20 недељно. Након више од 80 
година, Гетеборг је коначно 

Раселову филозофију спровео у праксу. А шта је са осталим 
земљама и градовима?

Др Пол Кели с Оксфорда тврди да је време за велику 
друштвену промену, која ће радно време и одржавање на-
ставе прилагодити биолошком сату људи. Наиме, бројни 
експерименти биоритма су показали да просечан десетого-
дишњак неће моћи да се правилно фокусира на наставу пре 
8:30 сати, док би за шеснаестогодишњаке најбоље било да 
настава почне у 10, а студентима предавања око 11 сати. Та-
кође, компаније које терају запослене да што раније започну 
с послом штете њиховој продуктивности и гомилају здравс-
твене проблеме, тврди професор.

„Ово је велики друштвени проблем. Радници би треба-
ло да почињу с радом у 10 сати. У супротном нису довољно 
наспавани и полако се крећемо према измореном друштву, а 
тиме штетимо телу“, закључује др Кели.

АКТУЕЛНО    Научници доказују да краће радно време побољшава рад

РАДИ КРАЋЕ - РАДИ БОЉЕ
Већи ефекти шесточасовног радног времена. Иако запослени у Британији раде 
дуже од колега у Француској и Немачкој, крајњи резултат рада 27 - 30 одсто 
мањи. У дому за негу болесника повећао се стандард неге када су медицинске 

сестре почеле да раде шест сати дневно

Пресуда Европског суда

У РАДНЕ САТЕ РАЧУНАТИ И ПУТ
Време које је потребно за долазак и одлазак са посла, на почетку и 

на крају сваког дана, треба законски урачунавати у радне сате за 
одређену групу радника, пресудио је Европски суд. Суд образла-
же да мобилним радницима, без фиксних канцеларија, мора бити 

плаћено време које потроше на путовање (од куће) до и од локације на којој 
тог дана обављају посао. Европски суд сматра да се оваквом пресудом 
штите здравље и безбедност радника, према Директиви ЕУ о радном вре-
мену. Пресуда је донета у случају фирме из Шпаније, која се бави инстали-
рањем безбедносних система.

Чињеница да радници започињу и завршавају путовања у својим 
домовима директно произилази из одлуке њиховог послодавца да укине 
регионалне канцеларије, а не из жеље самих радника.

„Захтевати од њих да поднесу терет одлуке послодавца било би у 
супротности са циљем заштите безбедности и здравља радника, који произилази из директиве ЕУ, што укључује нужност 
гарантовања минималног периода одмора радницима“, прецизирано је у пресуди. То значи да фирме које запошљавају 
раднике као што су електричари, неговатељи, инсталатери гаса, продајни заступници и слично, крше прописе ЕУ о радном 
времену ако, на пример, одаберу да затворе регионалну канцеларију (из које би свакодневно почињали посао).

Бројни експерименти биоритма показали су да 
просечан десетогодишњак неће моћи правилно да 

се фокусира на наставу пре 8:30 сати. За шеснаесто-
годишњаке би било најбоље да настава почиње у 10 

сати, а студентима  предавања око 11
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Откако је пре годину дана у 
сенћанској фабрици за произ-
водњу каблова за ауто-индус-
трију „Тиса Аутомотив“ (Tisa 

Automotive) започео производни ци-
клус, посао је добило 977 радника, а 
отворен је простор за ангажман рад-
ника из кикиндске општине. Након 
потписаног протокола о сарадњи из-
међу ове фабрике, Општине Кикинда и 
Националне службе за запошљавање, 
немалом броју незапослених са тери-
торије кикиндске општине пружена је 
прилика да прођу тромесечну обуку у 
сенћанској фабрици. После успешно за-
вршене обуке, 27 радника је стекло сер-
тификат и потписало уговоре о раду на 
неодређено време.

„Са општином смо покренули обу-
ку пре три и по месеца. Сада је дошао 
тренутак да они који су прошли обуку 
добију и сертификат, али што је још 

битније и дугорочни уговор“, рекао је 
Акош Барна, директор фабрике. 

Јелена Митровић, из кикиндске 
филијале НСЗ, наглашава да је преко 
900 лица прошло информативни разго-
вор, а велики број позван је и на обуку у 
фабрику „Тиса Аутомотив“.

„На обуци су још неке групе, па 
ће након истека новог циклуса од три 
месеца и ови полазници потписати 
уговоре о раду. Тренутно 127 радника 
из Кикинде пролази обавезну обуку, то-
ком које имају обезбеђен превоз и ми-
нималну зараду“, каже Митровићева.

Шансу за посао на најбољи начин 
до сада је искористило 27 Кикинђана. 

„Прво ми је запослење. Обука 
уопште није била тешка, нити компли-
кована“, наглашава нови млади радник 
фабрике, док његова нешто старија ко-
легиница истиче да је после 25 година 
рада у банкарском сектору већ изгуби-

ла наду да ће наћи запослење: „Међу-
тим, указала се ова прилика и добила 
сам шансу да се запослим. Задовољна 
сам због тога“.

Велики број заинтересованих ква-
лификованих радника из Кикинде био 
је разлог да менаџмент сенћанске фа-
брике и кикиндска локална самоупра-
ва разматрају могућност да „Тиса Ауто-
мотив“ отвори и нови погон.

АКТУЕЛНО   Нова радна места у Сенти

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ОБУКЕ
После 25 година рада у банкарском сектору већ сам изгубила наду да ћу наћи запослење. 

Mеђутим, добила сам шансу да се запослим…

Удружење грађана особа са инвалидитетом “Лагатор”
КЉУЧНА КАРИКА – НСЗ

У сарадњи са лозничком филијалом Националне службе за запошљавање 65 чланова 
добило посао

Од новембра 2013. 
године делује Удружење 
грађана особа са инвали-
дитетом „Лагатор“, које у 
својим редовима има 350 
чланова - особа са про-
цењеним инвалидите-
том са територије града 
Лознице. Према речима 
извршног директора „Ла-
гатора“ Горана Петро-

нића, удружење тренутно има око 350 чланова, а највећи 
проблем је њихово запошљавање.

„Највећи проблем наших чланова је запошљавање - 90 
посто је незапослено, а имамо људе различитог степена об-
разовања. Прошле године је у сарадњи са лозничком филија-
лом Националне службе за запошљавање 65 чланова удру-
жења добило посао по разним јавним позивима, а десет је 
завршило обуку. Радили су три месеца и дуже, а неки су ос-

тали и за стално. У овој години смо запослили десетак људи, а 
очекујемо да ће кроз јавне радове, стручну праксу, ново запо-
шљавање, самозапошљавање, адаптацију радног простора и 
друге активне мере, бити ангажовано до 90 наших чланова. 
Најбоље сарађујемо са НСЗ, и то је установа која нам најви-
ше помаже. Све што смо остварили у погледу запошљавања 
преко њих је и очекујемо да ћемо њихову подршку имати и 
убудуће. Настојимо да учинимо што више на радном анга-
жовању наших чланова, у складу са специфичностима њи-
хових инвалидитета. За годину дана смо конкурисали са 11 
пројеката, а одобрено нам је осам, пет на републичком и три 
на локалном нивоу. Удружење ‚Лагатор‘ не седи скрштених 
руку. Имамо и креативну радионицу у којој је ангажовано 
20 лица, а преко града смо конкурисали за обуку још људи, 
који би могли да праве разне рукотворине“, истиче Петронић. 

Извор: Лозничке новости

Јавни радови у Крагујевцу

ПРОГРАМИ ЗА 120 ОСОБА
На поновљени конкурс за извођење јавних радова за незапослена лица и неза-

послене особе са инвалидитетом, крагујевачкој филијали НСЗ стигло је 13 нових 
пројеката за ангажовање 120 особа. Реч је о пројектима од ширег друштвеног 
значаја из области социо-хуманитарних делатности и одржавања и заштите жи-

вотне средине, за које су највише заинтересована јавна и комунална предузећа, устано-
ве, као и разна удружења и организације. Конкурисала су и удружења особа са инвали-
дитетом, али и градске установе, па ће се финансирати 16 пројеката, на којима ће бити 
упослено 108 особа са инвалидитетом.

Програми јавних радова трајаће три месеца, а ове године зарада незапослених огра-
ничена је на 15 хиљада динара, плус трошкови превоза, без обзира на степен стручне спреме. У првом кругу конкурса од 32 
захтева изабрано је 15, а на овим пројектима биће ангажовано 130 незапослених.

У оквиру програма јавних радова, са којим се сагласио и Градски савет за запошљавање, Дом здравља у Крагујевцу реа-
лизоваће пројекат „Лекар на селу“. Биће ангажован један доктор медицине и два медицинска техничара, који ће спроводити 
скрининг програм у четири села: Реснику, Илићеву, Горњим и Доњим Комарицама, на откривању рака дојке, грлића материце 
и дебелог црева.
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Евростат је поново издвојио Хр-
ватску међу земљама Европске 
уније са највећим повећањем 
сезонски неприлагођене стопе 

слободних радних места у другом тро-
месечју, у односу на исти период про-
шле године, за пола процента, на уку-
пно 1,5 одсто. Исту стопу слободних 
радних места, према подацима Еврос-
тата, Хрватска је забележила и у прет-
ходном тромесечју, док је у последња 
три месеца 2014. износила 0,6 одсто. 

Међу земљама чланицама највећи 
скок стопе слободних места у другом 
тромесечју у односу на исти период 
лани забележила је Чешка, за 1,1 одсто, 
на укупно 2,3 одсто. 

У другом тромесечју, уз Чешку и 
Хрватску, веће повећање стопе слобод-

них радних места бележе и Белгија, 
Луксембург и Холандија, за по 0,3 од-
сто. Највишу стопу слободних радних 
места међу чланицама ЕУ бележиле су 
у другом тромесечју Белгија и Немач-
ка, од 2,7 одсто. Следи Велика Брита-
нија са 2,5 одсто, а затим и Чешка са 2,3 
одсто. Са друге стране, најниже стопе 
слободних радних места бележиле су 
Литванија - 0,5 одсто, Пољска - 0,6 одсто 
и Португалија. 

Стопа показује удео слободних 
радних места у укупном броју радних 
места и показатељ је усклађености 
понуде и потражње на тржишту рада. 
Виша стопа указује на непокривену 
потражњу, а нижа на већи степен ус-
клађености понуде и потражње. У Ев-
ропској унији и еврозони сезонски не-

прилагођена стопа слободних радних 
места износила је у другом тромесечју 
1,7 одсто, што значи да је остала не-
промењена у односу на претходна три 
месеца.

ГОРЕ-ДОЛЕ   Где у ЕУ има највише слободних радних места?

НАЈВЕЋИ СКОК У ЧЕШКОЈ
Стопа слободних радних места у другом тромесечју, у односу на исти период лани, 
највиша у Чешкој. Повећање стопе бележе Белгија, Луксембург и Холандија, док су 

најниже стопе у Литванији, Пољској и Португалији

Просечна јулска нето плата

Према подацима Др-
жавног завода за 
статистику (ДЗС), 
овогодишње јулске 

плате, у односу на јул про-
шле године, у просеку су 
више за 186 куна или 3,3 од-
сто, чему је највише допри-
нела промена стопе пореза 
на доходак од почетка ове 
године, преносе хрватски 
медији..

ХРВАТСКА - 743 ЕВРА

БиХ - 428 ЕВРА
Просечна месеч-

на нето плата у Босни 
и Херцеговини у јулу 
је износила 838 кон-
вертибилних марака 
(КМ), односно 428 евра 
и 0,2 одсто је већа у 
поређењу с истим ме-
сецом прошле године, саопштила је Агенција за статистику 
БиХ. У односу на децембар прошле године, просечна плата у 
јулу нижа је 0,7 одсто, пренео је портал Капитал.ба. Најнижа 
просечна нето плата, од 527 КМ, исплаћена је у грађевинар-
ству, колико је износила и у хотелијерству и угоститељству, 
док је у административним и помоћним услужним делатнос-
тима била 537 КМ, прецизирају из Агенције. У финансијским 
и делатностима осигурања просечна нето плата у јулу изно-
сила је 1.373 КМ, у производњи и снабдевању електричном 
енергијом 1.352 КМ, у сектору информација и комуникација 
1.240 КМ.

У Грчкој у другом кварталу

ВЕЛИКИ ПАД СТОПЕ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Стопа незапослености у Грчкој знатно је смањена 
у другом кварталу текуће године, на 24,6 одсто са 
26,6 одсто из првог тромесечја, колико је износи-
ла и у другом кварталу прошле године, на укупно 

1.180.141 незапослено лице, саопштила је грчка Канцела-
рија за статистику.

У извештају се наводи да су се структурални пробле-
ми, попут високе стопе незапослености међу младима 
(49,5 одсто) и дугорочне незапослености, задржали и у 
другом кварталу, преноси грчка новинска агенција АНА.

Број незапослених лица смањен је 7,3 одсто у по-
ређењу са првим кварталом и 7,8 одсто у поређењу са дру-
гим кварталом лане, док је стопа незапослености међу 
женама била 28,3 одсто, а међу мушкарцима је пала на 
21,5, одсто са 23,5 одсто.

Стопа незапослености међу лицима старости између 
15 и 24 године смањена је на 49,5 одсто са 52 одсто из ис-
тог квартала прошле године, док је стопа незапослености 
у групи између 25 и 29 година старости пала на 35,7 одсто 
са 40 одсто, саопштила је Канцеларија за статистику.

Број запослених појединаца је у другом тромесечју 
порастао 3,5 одсто, на 3.625.545 људи у поређењу са прет-
ходним тромесечјем и 2,4 одсто у поређењу са истим пе-
риодом прошле године.
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Новосађанин Г.К. (27) је до априла 2014. месецима без-
успешно претраживао понуде за посао, у нади да ће 
пронаћи било шта што би му покрило рачуне и напу-
нило фрижидер. Када је наишао на „савршену“ шему 

за посао у Норвешкој, није ни слутио шта га чека. Ово је ње-
гова прича.

Док сам прелазио преко још једног огласа који је нудио 
„стимулативну зараду у пријатном амбијенту“, зазвонио је 
телефон. Са друге страна била је Милица, моја колегиница са 
факултета која живи у Крагујевцу. 

„Добила сам невероватну понуду од једног познаника. 
Ради се о путовању у Норвешку, нека врста стручног усавр-
шавања. Имали бисмо смештај, курс норвешког и прилику 
да радиш неки послић док си тамо. Све што ти треба је да 
уплатиш 400 евра и то је то“, рекла је узбуђено.

Прекинули смо разговор, а ја сам остао у стању шока. 
Пре пет минута сам размишљао да се пријавим на неки од 

кретенских посло-
ва, а сада ми се 
нуди прилика да 
запалим у Нор-
вешку и решим 
све своје проблеме 
за само 400 евра. 
Већ сам видео себе 
како уживам у др-
веној кућици са 
погледом на језеро 

Хорниндалсватнет, док се лосос крчка на шпорету.
Позвао сам број који ми је Милица оставила и јавио се 

господин Никола. Љубазним гласом ми је објаснио да преко 
свог кластера и уз сарадњу са „Ајсеком“ (AIESEC) организује 
одлазак младих људи у Норвешку, на тромесечно стручно 
усавршавање. Иза свега стоји Европска унија, која практично 
покрива све трошкове. Ово је друга година како учествује у 
овом програму. Исте вечери сам добио програм пута и уго-
вор са печатом, уз молбу да паре потребне за котизацију по-
шаљем што пре, јер већ има 16 људи, а места за 20. Одлучио 
сам да позајмим 400 евра и поздравим се са Србијом. Иако 
сам по природи неповерљив, водио сам се чињеницом да ми 
је ово препоручила најбоља другарица, која је то чула од свог 
стрица, којем је то рекао пријатељ, тако да нисам ни размиш-
љао о могућности било какве преваре.

У међувремену, Милица се нашла са поменутим гос-
подином и још двојицом момака из Крагујевца, који су 
били у нашој групи за пут. Никола је на састанак дошао са 
акт-ташном и хрпом папира, одајући утисак дивног поро-
дичног човека који савршено зна о чему прича. Иначе, бавио 
се цвећарством, а на његовом „Фејсбук“ профилу видео сам 
симпатичног дебељка у мору хризантема, док се доброћудно 
смешка.

Почеле су припреме за одлазак. Никола се редовно 
јављао на телефон и увек давао прецизне одговоре. Послао 
је мејл са понудом послова који су обухваћени програмом, 
како бисмо изабрали онај који највише одговора нашим афи-
нитетима, слике хотела у којима ћемо бити смештени, уз 
напомену да су собе двокреветне и трокреветне. Све је било 
испланирано до најситнијих детаља, па чак и потврда и пе-
чат званичнице ЕУ.

Сем Николиних, мејлове смо добијали и од „Ајсека“, у 
којима су нас уверавали да нема разлога за панику и да се 
само стрпимо још мало. Уследиле су поруке на „Фејсбуку“, од 
прошлогодишњих учесника програма, који су сада градили 
успешне каријере у Норвешкој, а све то захваљујући филан-
тропу из Крагујевца. 

Месеци су пролазили, а пут је увек одлаган из разно-
разних разлога. Прво нас није било довољно, онда је каснило 
одобрење норвешке владе, па се јавио проблем са авионом. 
Е, онда је Никола био увређен, јер су одређени људи поче-
ли да сумњају у целу ствар, па је претио да ће све отказати. 
Остатак верујућих молио је скептике да не минирају целу 
ствар, а све време нам је обећавана исплата “пенала”, због 
тога што се пут пролонгира. Интересантно је да су сви који 
су били укључени у ову потрагу за норвешким Ел Дорадом 
били образовани и школовани људи из целе Србије. Доктори, 
психолози, ИТ стручњаци, економисти. Људи у двадесетим 
и раним тридесетим годинама, који овде нису могли да про-
нађу посао у струци или било какав други посао од којег би 
иоле нормално живели, а у овом путу су видели прилику коју 
су тако дуго чекали.

Све време ја се налазим у некој врсти матрикса. Прева-
рени сте и знате да сте преварени, али и даље се надате да ће 
се нешто десити и преокренути читаву ситуацију. То нешто 
се, наравно, није десило. Крајем августа добили смо потврду 
да је документ на којем је био потпис званичнице Европске 
уније фалсификат, као и потврду „Ајсека“ да они не стоје иза 
било каквог програма за Норвешку. Никола је ухапшен у тре-
нутку док је још једног момка и девојку покушавао да изради 
на исти начин. На крају се дошло до цифре од 30 људи који су 
били укључени у ову игру.

И то је било то! Постао сам један од оних људи о којима 
свакодневно читате у новинама и мислите како то вама не 
може никада да се деси. 

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Исповест превареног Србина

ОБЕЋАЛИ СУ МИ ПОСАО, А ОНДА…
Добио сам програм пута и уговор са печатом, уз молбу да паре потребне за 
котизацију пошаљем што пре, јер већ имају 16 људи, а места је 20. Одлучио 
сам да позајмим 400 евра и поздравим се са Србијом. Све је било испланирано 

до најситнијих детаља, па чак и потврда и печат званичнице ЕУ. Уследиле су 
поруке на “Фејсбуку” од прошлогодишњих учесника програма, који су сада градили 

успешне каријере у Норвешкој, а све захваљујући филантропу из Крагујевца. 
Погађате, и ти профили су били лажни...

Никола је на састанак дошао 
са акт-ташном и хрпом 
папира, одајући утисак 

дивног породичног човека 
који савршено зна о чему 

прича
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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)


