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ОД ВИШКА ДО МАЊКА
ТЕМА БРОЈА – Фискални савет упозорава да би било добро преиспитати 

план којим је предвиђено да до 2017. године отказе добије око 75 хиљада људи. 
Министарство здравља саопштило да они који немају одговарајућу замену 

неће отићи у пензију. Параћинска општина има 100 запослених мање него што 
закон дозвољава. Рачуница Светске банке каже да је вишак у „Железницама 

Србије“ чак 66 одсто од 18.000 радника
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ВИДОВИТЕ ЗОРКЕ
Готово да је усађено веровање да је CV „карт бланш“ 

за свеколики професионални напредак појединца. Пита-
те ли се колико времена посвећују вашем CV-у? „Једном 
CV-у посветимо око пет, а за неке занимљивије кандида-
те можда одвојимо и десетак секунди”, каже Звонимир 
Муса, директор Службе људских потенцијала Прима 
групе. Ко ће остати у том бубњу - у многим компанијама 
бира софтвер, односно робот који чита радне биографије 
и у стању је да веома брзо одбаци 75 одсто пријава. 

Колико је поуздано то свевидеће, људско и елек-
тронско око, говори искуство Наташе Стаменковић, 
директорке за људске ресурсе НИС „Гаспромњефта“, која 
наводи да је најгори интервју имала са кандидатом који 
је био под дејством наркотика. Како је поред свих мера 
предострожности тај лавиринт прошао „страни елемент“, 
управо онима који туђим судбинама, а и компанијама у 
којима раде, посвећују свих пет до седам секунди - на 
страни Актуелно.

Непознато је колико пажње посвећују CV-у у Немач-
кој, али је познато да је немачки Завод за запошљавање 
(БА) у септембру огласио 600.000 слободних радних 
места. Чак 81.000 више него у исто време прошле годи-
не. На врху листе по зарадама, веровали или не, аутомо-
билски техничари са 4.500 евра месечно, а за њима иду 
инжењери електротехнике са 4.340 евра и лекари са 140 
евра нижом зарадом. Више о томе на страни Сазнајте 
више.

Фотографије разголићених шефова „Ер Франса“ није 
снимио папарацо, већ све агенције и електронски ме-
дији. Без одеће су остали не својом вољом, већ здруже-
ном акцијом синдикалних активиста. Мотив да очеру-
пају своје директоре је потврђен план отпуштања 2.900 
запослених. Слика директора који усред Париза беже од 
незадовољних синдикалиста посрамила је француску 
елиту и изазвала још једну дебату о социјалним правима 
и тржишној економији. Детаљније на страни Горе-Доле.

Да ли је више мање, бавимо се у нашој Теми броја, 
односно колико је кадровски рез који прети јавном сек-
тору микрохируршки. Фискални савет упозорава да би 
било добро преиспитати план којим је предвиђено да до 
2017. године отказе добије око 75 хиљада људи. 

О последицама транзиције говори Предраг Мар-
ковић, директор Филијале Крушевац НСЗ: као техно-
лошки вишак у 2009. без посла су остала 42 лица, 2010. 
- 200 лица, годину дана касније 1.162 лица, 2012. године 
313, пре две године чак 1.245 лица, а 2014. - 984 лица. У 
2015. години, по програму Владе Републике Србије, без 
посла ће остати 888 лица. Транзиција је тако напунила 
крушевачки биро, у граду где се у августу ипак запос-
лило укупно 1269 људи. Детаљније на страни Интервју.  

Платни листић у поступку против несавесних 
послодаваца искористило је пет хиљада радника. Они 
су на тај начин наплатили заостале зараде у вредности 
од 158 милиона динара. Међутим, међу фирмама које 
касне са исплатом зарада радницима и не издају платне 
листиће у Србији убедљиво предњаче јавна комунална 
предузећа. Како ће бити решен тај проблем - на страни 
Привреда, као и да је Привредна комора Србије одлучи-
ла да стеже каиш. Управни одбор ПКС одлучио је да се 
број запослених до краја године у тој институцији смањи 
за трећину, изјавио је председник ПКС Марко Чадеж.

Милош Чолић
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ПРИВРЕДА   Јавна комунална предузећа предњаче у неиздавању платних листића

КОМУНАЛЦИ КОЛО ВОДЕ
„Чекају вас казне до два милиона динара“ - Александар Вулин поручио несавесним послодавцима 

Одбрамбена индустрија Србије
ИЗВОЗ ВРЕДАН 750 МИЛИОНА ДОЛАРА

Компанији „Јумко“ уплаћен новац 
за исплату социјалног програма
ЗА ОТПРЕМНИНЕ 333 
МИЛИОНА ДИНАРА

Међу фирмама које касне са исплатом зарада рад-
ницима и не издају платне листиће убедљиво 
предњаче јавна комунална предузећа, речено је 
на седници Социјално-економског савета. Минис-

тар за рад Александар Вулин поручио је несавесним посло-
давцима да их чекају новчане казне у износу до два милиона 
динара. Синдикати подсећају да се у развијеним државама 
такав прекршај кажњава затвором. На покушаје радника да 
преко исплатних листића уз посредовање суда наплате зао-
стале зараде, несавесни послодавци су одговорили тако што 
су престали да издају листиће. „Таквих проблема на терену 
је све више“, каже председник Савеза самосталних синдиката 
Љубисав Орбовић.

„У решавању проблема заосталих зарада треба да корис-
тимо искуство држава које су доследним спровођењем зако-
на успеле да реше тај проблем. У Русији се фирма гаси, уко-
лико три месеца не исплати плате запосленима. Потребно је 
обезбедити заштиту компанијама које имају потраживања и 

омогућити им да своја потраживања наплате, како би наста-
виле ланац исплата“, рекао је председник Уније послодаваца 
Србије Небојша Атанацковић.

У сличном смеру размишља и председник Уједињених 
гранских синдиката „Независност“ Бранислав Чанак: „У 
Белгији је плата први исплатни ред, али и кривично дело које 
се кажњава са две године затвора“.

Од ступања на снагу измена Закона о раду платни лис-
тић је у поступку против несавесних послодаваца искорис-
тило пет хиљада радника. Они су на тај начин наплатили 
заостале зараде у вредности од 158 милиона динара.

Република Србија уплатила је компанији „Јум-
ко“ у Врању новац за исплату социјалног програма, 
у износу од 333 милиона динара. Реализација до-
бровољног социјалног програма део је консолида-
ције „Јумка“ и припреме за приватизацију. За про-
грам се одлучило 515 радника, а у „Јумку“ остаје 
око 1000. Поједини радници већ планирају на који 
начин ће уложити средства. По години стажа до-
биће 200 евра, што значи да ће располагати сумом у 
просеку од 4.000 до 7.000 евра.

„Сви ће имати могућност да у наредном пе-
риоду користе услуге Националне службе за запо-
шљавање и буду укључени у одређене мере које 
спроводимо, међу којима су различите врсте обука, 
преквалификације и друго“, каже Дарко Јанковић 
из Филијале Врање НСЗ.

„Јумко“ има уговорене послове, очекује се пот-
писивање уговора са Министарством унутрашњих 
послова, преговара се и са неколико инвеститора. 
У предузећу очекују да до краја маја идуће године 
заврше процес приватизације и да нови инвеститор 
запосли још радника. 

Одбрамбена индустрија у Србији у овој години остварила је извоз 
вредан 750 милиона долара, који је, како је рекао министар Братислав 
Гашић, дупло већи у односу на прошлу годину. Министар одбране је у 
Крагујевцу истакао да се после 15 година први пут дешава да наменска 
индустрија има дупло већи промет и извоз.

Гашић је приликом посете фабрици „Застава оружје“ оценио да на-
менска индустрија може да буде замајац реиндустријализације Србије. 
„Застава оружје Крагујевац у односу на период до 2012. године, па и до 
2014., први пут исказује добитак од близу 274 милиона. Очекујемо да до 
краја године тај добитак буде 400 милиона. Застава оружје у овом тренут-
ку има просек плата 49.927 динара“, нагласио је Гашић.

Платни листић у поступку против несавес-
них послодаваца искористило је пет хиљада 

радника. Наплатили су заостале зараде у 
вредности од 158 милиона динара

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ
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„Привреда града Крушевца и Расинског округа је у прет-
ходних двадесетак година доживела пад из више разлога, 
почевши од санкција, преко процеса транзиције, па до свет-
ске економске кризе. Привредна структура која је била стра-
тешки јака и укључивала  машинску, текстилну, хемијску и 
прехрамбену индустрију, у претходном периоду је додатно 
урушена и неуспелим приватизацијама. Социјални програ-
ми од 2009. до 2014. године значајно су променили општу 
структуру незапослених по степену стручне спреме и годи-
нама старости“, објашњава Предраг Марковић, директор 
Филијале Крушевац Националне службе за запошљавање.

Како се у том периоду кретала линија технолошких 
вишкова?   

Као технолошки вишак у Крушевцу су 2009. без посла 
остала 42 лица, у 2010. години 200 лица, следеће године 162 
лица, наредне 313, пре две године чак 1.245 лица, а 2014. го-
дине 984 лица. По програму Владе Републике Србије, у 2015. 
години без посла ће остати 888 лица.

Колико је то утицало на промену структуре неза-
послених?

Отежано пословање и гашење великих привредних 
субјеката - ДИП „Савремени дом“, ГП „Јастребац“, ХИ „Жупа“ 
и осталих предузећа, поготову оних са роковима привати-
зације до октобра 2015. године (ИМК „14. октобар“, „Трајал 
корпорација“, „Прва петолетка“), променили су структуру 
незапослених, тако да на евиденцији имамо велики број ста-
ријих од 50 година и структуру занимања која није у складу 
са потребама тржишта рада. 

Са друге стране, млади нису у могућности да нађу адек-
ватан посао, а проблем чини сложенијим и образовни систем 
на нивоу округа, који се врло мало променио и адаптирао 
потребама тржишта рада и новој привредној структури. Ди-
ректна последица је велики број лица текстилне, металске, 
хемијске и прехрамбене струке, која се по завршетку школо-
вања пријављују на евиденцију НСЗ. Конкретно, у септембру 
ове године на евиденцији је био 681 металостругар, 416 бра-
вара, 316 кројача - конфекционара, 428 хемијско-технолош-
ких техничара и 436 прехрамбених техничара.

Из тих разлога Филијала Крушевац НСЗ покушава да у 
сарадњи са осталим социјалним партнерима утиче на упис-
не квоте у средње и више школе на територији округа. Та-
кође, кроз програме обука и каријерног вођења и саветовања 
покушавамо да превазиђемо несразмеру између потреба и 
стања на евиденцији. 

Какво је тренутно стање на тржишту рада? Шта се 
променило у односу на прошлу годину?

У августу је на евиденцији Филијале Крушевац било 
28.291 лице, од тога је 2.357 лица привремено неспремно за 
рад, 10 тражи промену запослења, док за 737 лица право ми-
рује по закону. У августу се на евиденцију Националне служ-
бе пријавило 1.200 лица, од којих је 934 било запослено, а 266 
лица први пут тражи посао. Од укупног броја незапослених 
6.509 лица има од 15 до 29 година, а најбројнија на евиден-
цији су лица од 35 до 39 година. 

До 12 месеци посао чека 8.138 лица или 28 одсто, док је 
дугорочно незапослених преко 70 процената. Нестручни ка-
дар чини мање од 30 одсто незапослених, са средњом струч-

ном спремом на евиденцији је 56,67 одсто лица, док више и 
високо образовање има око 15 процената незапослених. У ав-
густу су послодавци поднели 380 понуда за запошљавање, а 
са евиденције се запослило 371 лице, од укупно 1.269 запос-
лених током овог месеца. 

У односу на исти период 2014. године нема битнијих од-
ступања.

Какво је интересовање незапослених и послодава-
ца за јавне позиве и у којој мери су реализоване активне 
мере запошљавања?

Годинама уназад влада велико интересовање за све 
мере активне политике запошљавања, тако да смо и ове го-
дине проширивали предвиђене квоте. Највеће интересовање 
је и даље за програм самозапошљавања, по коме су подне-
та 372 захтева. До сада смо закључили 111 уговора, од чега 
четири са особама са инвалидитетом. У наредном периоду 
следи закључивање преосталих уговора, до испуњења квоте 
од 162 лица. 

Значајни резултати су постигнути и у сарадњи са локал-
ним самоуправама, од којих су неке закључиле споразуме о 
суфинансирању, док су друге кренуле у самостално финанси-
рање програма уз техничку подршку Националне службе. Уз 
суфинансирање у општинама Варварин, Брус и Ћићевац за-
послено је 12 лица, Град Крушевац је самостално финансирао 
самозапошљавање 30 лица, док се до краја године очекује 
запошљавање још 55 лица.

Послодавци су најзаинтересованији за програм стручне 
праксе, с обзиром да програмом не преузимају превелике 
обавезе, тако да је до сада 168 послодаваца поднело захтеве 
за оспособљавање 212 лица. На стручном оспособљавању је 

ТРАНЗИЦИЈА НАПУНИЛА БИРО
У августу се са евиденције запослило 371 лице, од укупно 1.269 запослених током 

тог месеца. На евиденцију се пријавило 1.200 особа, од којих је 934 било запослено, 
а 266 први пут тражи посао. На бироу најбројнија лица старости од 35 до 39 година 

Предраг Марковић, директор 
Филијале Крушевац Националне 
службе за запошљавање

Образовни систем се врло мало променио, 
што је имало за последицу да се септембра 
ове године на евиденцији нашао 681 мета-

лостругар, 416 бравара, 316 кројача
конфекционара, 428 хемијско-технолошких 
техничара и 436 прехрамбених техничара.
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148 лица, а одлуке су донете за још 14 лица. До краја године 
тај број биће повећан за још тридесетак лица, чиме ће се ут-
рошити средства од око 20 милиона динара издвојена за ову 
намену.

По програму отварања нових радних места, до краја го-
дине се очекује запошљавање 88 особа, од којих пет са инва-
лидитетом. Општина Брус и Град Крушевац су финансирали 
запошљавање још 50 лица по програмима ЛАПЗ.

Какви су ефекти јавних радова? 
За укључивање у програм спровођења јавних радова 

ове године је смањено интересовање незапослених, како 
због нижег износа накнаде, тако и због облика радног од-
носа, односно пријема на привремене и повремене послове 
уместо досадашњег пријема у радни однос на неодређено 
време. Међутим, и поред тога Филијала Крушевац је испуни-
ла предвиђену квоту, тако да су по редовном јавном позиву 

ангажована 183 лица, међу којима 48 особа са инвалидите-
том и 184 лица по јавним позивима објављеним у сарадњи са 
локалним самоуправама. Верујемо да ће овај број бити и по-
већан, подизањем квоте и укључивањем још једне општине 
Расинског округа која ће самостално финансирати програм 
јавних радова.

Како бисте оценили сарадњу са послодавцима?
И поред великог броја лица на евиденцији, посебно у 

одређеним струкама (трговина, текстилна, прехрамбена,...), 
евидентно је слабо интересовање лица за запошљавање у 
струци и сходно томе проблем у задовољавању потреба 
послодаваца. Један од чинилаца који опредељује прихва-
тање посла је и нижи ниво зараде у приватном сектору. Та-
кође, проблем представљају и потребе послодаваца за новим 
профилима и занимањима којих нема на евиденцији филија-
ле, што покушавамо да превазиђемо кроз програме обука 
и у сарадњи са Унијом послодаваца, Привредном комором 
и Школском управом. Са друге стране, има и послодаваца 
који сами не дефинишу која су знања и вештине потребне за 
обављање одређених послова, што се касније превазилази 
кроз активну комуникацију са њима.

Како бисте окарактерисали сарадњу са локалним 
самоуправама?

Од 2010. већ постојећа сарадња додатно је унапређена 
кроз програме ЛАПЗ, где наша филијала активно учествује у 
припремама и реализацији кроз техничку подршку и зајед-
ничке програме. У овој години, од шест локалних самоуправа 
пет је донело локалне планове запошљавања и потписало 
споразуме, у које сврхе је издвојено око 58 милиона динара.

Уз суфинансирање Националне службе, по споразуму са 
општином Брус издвојено је 14 милиона динара, за Варварин 

преко 11 милиона, за Ћићевац око три милиона динара. Са 
друге стране, Крушевац је самостално издвојио 27 милиона 
динара ради спровођења програма самозапошљавања, јав-
них радова и отварања нових радних места, а Трстеник два 
милиона за јавне радове, све уз техничку подршку Нацио-
налне службе. На нивоу округа ове године формиран је Реги-
онални савет за запошљавање, а поред Крушевца, који има 
формиран и Савет за каријерно вођење и саветовање, покре-
нута је иницијатива да се уз сагласност других општина фор-
мира и Регионални савет за каријерно вођење и саветовање. 

Веома успешан вид сарадње са локалним самоуправама 
је организација сајмова запошљавања. Један управо следи, у 
октобру, у сарадњи са Градом.

У које међународне пројекте је укључена круше-
вачка филијала Националне службе?

Укључени смо у два пројекта. „Смањење сиромаштва и 
унапређење могућности запошљавања маргинализованих 
и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње 
у Србији“ пројекат је немачке организације „Хелп“, који под-
разумева доделу грантова у опреми за бављење сопственим 
бизнисом, за 30 корисника. Постоје грантови од 1.500 и 2.400 
евра, са учешћем од пет, односно десет одсто од стране ко-
рисника. Предвиђено је и похађање стручних обука, умрежа-
вање и менторинг. 

Други пројекат је „Овде смо заједно - Европска подршка 
за инклузију Рома“, у оквиру кога је предвиђено формирање 
Мобилног тима на нивоу града Крушевца. Један члан тима 
биће представник Филијале Крушевац НСЗ. Пројекат се спро-
води у областима: становање, образовање, здравље и запо-
шљавање. 

Шта планирате и очекујете у следећој години?
Наредне године треба фаворизовати програме који ути-

чу на директно запошљавање, имају дугорочне ефекте и до-
воде до пуњења буџета кроз уплату пореза и доприноса. Оче-
кујемо да ће финансијска средства за мере активне политике 
запошљавања бити на нивоу из 2015. године или повећана. 
Са друге стране, већ се покрећу активности са локалним са-
моуправама око припреме локалних планова запошљавања 
и буџета за наредну годину.

Сматрамо да би у оквиру локалних планова било неоп-
ходно уважити локалне специфичности тржишта рада при 
дефинисању НАПЗ-а и на тај начин дати већу слободу фи-
лијалама и локалним самоуправама при дефинисању сета 
мера, износа субвенција и осталих услова за спровођење ак-
тивних мера запошљавања.

Као технолошки вишак у Крушевцу су 2009. 
без посла остала 42 лица, наредне године 200 
лица, у 2011. години 162 лица, следеће 313, пре 

две године чак 1.245 лица, а 2014. године 984 
лица. По програму Владе Републике Србије, ове 

године без посла ће остати 888 људи

У Филијали Крушевац на евиденцији НСЗ у 
августу 2015. евидентирано 28.291 лице

Отежано пословање и гашење великих прив-
редних субјеката - ДИП „Савремени дом“, ГП 

„Јастребац“, ХИ „Жупа“ и осталих предузећа, 
поготову оних са роковима приватизације 
до октобра 2015. године (ИМК „14. октобар“, 

„Трајал корпорација“, „Прва петолетка“),
променили су структуру незапослених,

доласком на евиденцију великог броја лица 
старијих од 50 година

Ана Бацић
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Како је РТС-у потврђено у Министарству здравља, тек 
када буду готови дефинитивни спискови људи који су 
стекли услов за пензију, одлучиваће се и дати саглас-
ност коме треба одложити пензију. Из министарства 

поручују да ће се водити рачуна да процес рада здравстве-
них установа не буде угрожен.

Проф. др Весна Јовановић, директорка Лекарске комо-
ре Србије, сматра да је рационализација јавног сектора за-
иста потребна, али да том процесу у здравственом систему 
треба приступити крајње селективно, како се не би довело у 
питање функционисање како појединих здравствених служ-
би тако и читавог система. 

Подсећања ради, у последњих годину дана владина Ко-
мисија за запошљавање дала је сагласност за пријем више 
од 800 лекара. Прошле године одобрено је 1.600 специјализа-
ција, а ове 432, кажу у Министарству здравља.

Општине на мукама
Према регистру општина, у локалној самоуправи је за-

посленa 121.000 радника. У чак 80 одсто општина има вишка, 
а за ову годину тај број је 4.478 радника.

„Очекујемо да општине саме ураде процес рационализа-
ције, оне су те које ће одредити имена и презимена људи који 
ће бити отпуштени“, каже Иван Бошњак, државни секретар 
Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Када је реч о утврђивању вишкова, посебан статус имаће 
градови са више од 50.000 становника: Београд, Нови Сад, 
Крагујевац и Ниш.

„Постоји 240 радника који су вишак и прво ћемо морати 
да сазнамо да ли се то односи само на администрацију или 
и на нека градска предузећа. Потом ћемо видети чијих услу-
га ћемо морати да се одрекнемо“, каже градоначелник Ниша 
Зоран Перишић.

Међутим, општине које имају специфичности, попут ту-
ристичких центара, кажу да не могу да поштују закон, те да 
Влада мора и њима да обезбеди другачији статус.

„Општина Чајетина формално има 16.000 становника, 
а због туристичке понуде имамо 300.000 посетилаца го-
дишње и милион и 200.000 ноћења. Овим бројем не можемо 
да подмиримо све те потребе“, рекао је Милан Стаматовић, 
председник општине Чајетина.

Локалним самоуправама које не буду поштовале про-
писе о максималном броју запослених привремено ће бити 
ускраћени трансфери из буџета. Из општине Параћин, међу-
тим, поручују да код њих нема вишка запослених, као и да 
због недостатка стручњака локална самоуправа има пробле-
ма да одговори на захтеве грађана. Недостају економисти, 

ТЕМА БРОЈА   Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном 
сектору - од теорије до праксе

Када 12. октобра ступи на снагу нови Закон о 
одређивању максималног броја запослених у 

јавном сектору, најмање 3.467 лекарки широм 
Србије имаће услов за одлазак у пензију

У Централној писарници за пријем поднесака 
и архивирање за 54 и по хиљаде становника 

параћинске општине ради једна радница

ОД ВИШКА
ДО МАЊКА

Фискални савет упозорава да би било 
добро преиспитати план којим је 

предвиђено да до 2017. године отказе 
добије око 75 хиљада људи. У чак 80 

одсто општина има вишка запослених, 
а за ову годину тај број је 4.478 радника. 

Министарство здравља саопштило да они 
који немају одговарајућу замену неће 
отићи у пензију. Параћинска општина 

има 100 запослених мање него што закон 
дозвољава. Рачуница Светске банке каже 
да је вишак у „Железницама Србије“ чак 

66 одсто од око 18.000 радника
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инжењери, правници. У Централној писарници за пријем 
поднесака, завођење свих аката и архивирање, за 54 и по 
хиљаде становника параћинске општине ради једна радни-
ца. Дневно обради до 80 захтева, кажу у општини и напо-
мињу да је ситуација слична и на другим шалтерима. За по-
следњих 10 година није запослен ниједан радник са средњом 
стручном спремом. Због одласка у пензију, иностранство или 
на друго радно место, за три године општину је напустио 21 
радник. Половина је имала факултетску диплому.

Параћинска општина има 100 запослених мање него 
што закон дозвољава. Од 2010. године једном месечно на-
длежној комисији Владе подноси се захтев за пријем радни-
ка. Сагласности нема.

Реформа „Железнице“ на широком колосеку
Уколико се прихвати предлог Светске банке, у „Желез-

ницама Србије“ би у наредних пет година без посла могло 

да остане око 11.000 радника. Рачуница 
Светске банке каже да је вишак чак 66 
одсто од око 18.000 радника.

Од пре два месеца „Железница“ ради 
као Дирекција и три нова предузећа – 
„Инфраструктура“, „Карго“ и „Воз“. Међу-
тим, већ постојеће проблеме су задржа-
ли, као и 17.600 запослених. Колико је од 
овог броја вишак, требало би да утврде 
консултанти. 

Директор „Србија Карго“ Мирољуб 
Јевтић изјавио је да се у овом тренут-
ку не може говорити о бројкама и да је 
суштина да систем железница функцио-
нише на најбољи могући начин. Директор 
„Карга“ не спори, али и не потврђује да је 
у претходном извештају писало да „Же-
лезнице“ морају да поделе 6.700 отказа 

до 2020., а прве пре краја 
ове године. 

„До нове године сва-
како неће бити отказа, а 
сви који буду радили на 
железници имаће обез-
беђене зараде и у наред-
ној години. Природним 
одливом више хиљада 
људи напустиће желез-
ницу у наредних неко-
лико година”, нагласио је 
Јевтић. 

Преиспитати број отказа
И Фискални савет упозорава да се рационализација 

броја запослених у јавном сектору не спроводи у потпуности 
по плану и да би било добро још једном преиспитати план 
којим је предвиђено да до 2017. године отказе добије око 75 
хиљада људи. Постављени трогодишњи циљ је преамбицио-
зан и највероватније неостварив, а економски не би било ни 
пожељно да се толико велико смањење броја запослених у 
јавном сектору спроведе у том року, навео је Фискални са-
вет. Како се оцењује, добар и остварив циљ био би да уку-
пно умањење броја запослених до 2017. износи од 30 до 40 
хиљада. 

Према процени Фискалног савета, планиране уштеде 
од рационализације броја запослених у буџетском сектору 
износе око 100 милиона евра годишње, али само ако се бла-
говремено спроведу. У овој институцији упозоравају да се 
касни и са исплатом отпремнина, за које је буџетирано 16 
милијарди динара за предузећа у реструктурирању, а за чи-
новнике осам милијарди динара. 

„Да би се тај план остварио потребно је да се уштеде 
осете од 1. јануара 2016. године, односно да се 9.000 преко-
бројних у буџетском сектору отпусти до краја децембра ове 
године. У супротном би за остваривање фискалних планова 
за 2016. било потребно отпустити око 10 одсто запослених те 
године, што је и социјално и политички неизводљиво”, сма-
трају у Фискалном савету. Планови рационализације, иначе, 
не обухватају експлицитно решавање статуса запослених на 
Косову и Метохији, којима се и даље исплаћује тзв. косовски 
додатак. Весна Пауновић 

 Просветари на Балкану
   Почетак нове школске године, посебно у Хрватској, Бос-
ни и Херцеговини и Србији, обележен је незадовољством 
просветних радника, оних који имају пресудну улогу у об-
разовању генерација које представљају будућност реги-
она. Штрајк у Хрватској трајао је од 25. септембра до 2. 
октобра. У Федерацији БиХ штрајк упозорења одржан је 
средином септембра. Србију је прошле школске године 
потресао највећи штрајк у историји просвете, а нова обус-
тава могла би да уследи јануара 2016. године.
   Разлог је свуда исти, лош положај учитеља, наставника, 
професора. Плате просветних радника у државама ре-
гиона варирају од 780 евра у Хрватској, до 350 у Србији. 
Пензије су још ниже. На Косову и Метохији пензија про-
светног радника износи 70 евра.

Локалним самоуправама које не буду
поштовале ограничење о максималном 

броју запослених привремено ће бити 
ускраћен трансфери из буџета
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Највећи глобални изазов за мале 
локалне ИТ фирме предста-
вљају велике и брзе промене 
у стратегијама водећих ИТ иг-

рача, које је све теже предвидети. Дра-
матични резови у пословном моделу 
и престројавања у потпуно другу де-
латност збуњују учеснике на тржишту 
у погледу исхода. Светски ИТ лидери 
праве велике заокрете у стратегији, у 
намери да прошире понуду и дивер-
сификују ризик, али и да надокнаде 
пропуштено и достигну конкуренцију 
у пословним сегментима који су се по-
казали као веома исплативи. Брзина и 
начин на који се ове промене одвијају 
пред учеснике постављају дилему: да 
ли ће ускоро све велике ИТ компаније 
личити једна на другу, или смо, пак, 
сведоци тектонске прерасподеле снага 
у овој индустрији?

Највеће компаније које су се бави-
ле претежно производњом хардвера, 
као што су „Хевлет Пакард“ (Hewlett-
Packard), „Дел“ (Dell) и „И-ем-си“ (EMC), 
убрзано купују перспективна софтвер-
ска предузећа. Истовремено, „Мајкро-
софт“ постаје компанија којој је хардвер 
један од приоритета, док „Гугл“ ус-
поставља сопствену телекомуникацио-
ну инфраструктуру и планира да се са 
„Хром буком“ (Chromebook) опроба као 
понуђач хардвера. 

Највећи произвођачи мобилних 
уређаја наизменично ратују око па-
тентних права, док за то време неке 
од најжешћих конкурентских борби 
у софтверској индустрији прерастају 
у велике стратешке алијансе. Иако је 
реч о пропулзивној индустрији, која је 
по својој природи заснована на инова-
цијима, најактуелнији трендови у стра-
тегијама глобалних ИТ компанија пре 
упућују на закључак да је у њима мало 
шта заиста ново, те да сви „преписују“ 
једни од других, у сталном страху да 
конкуренција не одмакне превише.

Код неких компанија је видљи-
во да је „рачунарство у облаку“ (cloud 
computing) више на нивоу маркетинга 
него реализације, али оно што за све 
представља „непознату земљу“ је мно-
штво дилема око примене. Занимљив је 
и однос информатичке и телекомуни-
кационе индустрије у контексту развоја 
паметних мобилних уређаја и аплика-
ција које се на њима користе. С обзиром 
да су доскорашњи уређаји за телефони-
рање прерасли у покретне рачунаре за 
личну и професионалну употребу, теле-
комуникационе компаније интензивно 

улазе у сегмент ИТ индустрије који им 
донедавно уопште није био у опису пос-
ла. 

Са друге стране, „Гугл“ је радећи на 
унапређењу своје инфраструктуре, уз 
тренд растуће примене „Андроид“ опе-
ративног система, који је премашио 80 
одсто тржишног удела, постао највећа 
потенцијална претња за телекомуни-
кациони бизнис. Брзина којом су табле-
ти и паметни телефони ушли у масовну 
употребу, уз пад продаје персоналних 
рачунара, очигледно је изненадила и 
сам „Мајкрософт“, који као највећа соф-
тверска компанија поново мора да се 
бори за доминацију на тржишту опе-
ративних система, прилагођавајући се 
„новом светском поретку“. Нова визија 
компаније видљива је и кроз одлуке да 
се од летос усмери на уређаје и серви-
се (Devices и Services Company) и купи 
„Нокију“, некада највећег произвођача 
мобилних телефона у свету.

Када се у таквој ситуацији раз-
мишља о позиционирању домаћих ИТ 
предузећа, треба имати у виду и чиње-

ницу да је прошлогодишњи БДП Србије 
од око 38,5 милијарди америчких до-
лара мањи од годишњег прихода гото-
во сваке од компанија (Microsoft, Intel, 
Apple, Google, Oracle, HP, Amazon, Cisco, 
IBM). Тај однос иде чак и до 1:4 у слу-
чају поређења резултата „предузећа 
Србија“ и предузеће „Епл“ (Apple). Тако 
посматрано, не би требало да нас вређа 
што водеће светске ИТ компаније зна-
чај овдашњег ИТ тржишта и потрошње 
рачунају у промилима.

Степен зрелости домаћег ИТ тр-
жишта и тренутна потрошња у те сврхе 
по глави становника, имају за после-
дицу да се неки од поменутих глобал-
них трендова овде досељавају или са 
великим закашњењем или у облику 
решења која не уважавају локалне 
специфичности, па их је веома тешко 
применити на квалитетан и ефикасан 
начин. Упркос таквим проблемима, а 
с обзиром на однос снага, јасно је да 
ће домаћа предузећа морати да следе 
концепте које диктирају највећи ИТ иг-
рачи и у сарадњи са њима утемељити 
своје дугорочне стратегије. Са друге 
стране, позиција учесника „са перифе-
рије“, у ситуацији када је велико питање 
колико је и међу најупућенијима оних 
који са сигурношћу могу да прогно-
зирају расплет актуелних глобалних 
превирања, може им купити време да 
опрезно и мудро изаберу решења која 
ће се у хировитој ИТ арени показати као 
дугорочно најперспективнија.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Да ли ће ускоро све велике ИТ компаније личити једна на другу?

НОВИ ИНФОРМАТИЧКИ ПОРЕДАК
Највећи произвођачи мобилних уређаја наизменично ратују око патентних 

права, док неке од најжешћих конкурентских борби у софтверској индустрији 
прерастају у велике стратешке алијансе

Алан Албуљ, директор ИТ компаније 
„Икстрим“ (Extreme)

Најактуелнији трендови у 
стратегијама глобалних ИТ 

компанија упућују на закључак 
да је у њима мало шта заиста 

ново, те да сви „преписују“ једни 
од других, у сталном страху 
да конкуренција не одмакне 

превише
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На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапосле-
ности („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/15) и закљученог Споразума о 
уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине 
Књажевац за 2015. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују Национал-
на служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Општина 
Књажевац, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2015. 
годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и неза-
послених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене 
особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање - 
Филијала Зајечар, Испостава Књажевац. Приоритет приликом ангажовања на јав-
ном раду имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискок-
валификована лица, као и дугорочно незапослени. 

Послодавца - извођачa јавног рада одређују Национална служба и Општина Кња-
жевац на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је три 
месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. 

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана 
за свако лице укључено у јавни рад. 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалних и хуманитарних делатности,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
- исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим и повреме-
ним пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 15.000 динара по 
лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно време-
ну радног ангажовања на месечном нивоу (утврђени износ накнаде за обављен 
посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигу-
рање, обрачунате у складу са законом);
- накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у 
висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
- накнаду трошкова спровођења јавних радова у свим областима спровођења, у 
висини:
• 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
• 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
• 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;
- накнаду трошкова организовања обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спро-
вођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања 
јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. 
Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке 
у једнократном износу од 1.000 динара по лицу. Национална служба за запошља-
вање задржава право да процењује оправданост потребe за обуком.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова 
доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у 
јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са законом.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова 
на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом 
имају:
- органи јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- удружења.   

Послодавци - извођачи јавног рада морају имати седиште на подручју општине 
Књажевац.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац - извођач може 
да оствари под условом да је испунио раније обавезе и измирио сва дуговања пре-
ма Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин-планом) се доставља следећа докумен-
тација:

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - 
извођач јавног рада није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе 
у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и 
обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку лока-
цију) и
- списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада у области 
социјалних и хуманитарних делатности.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је при-
ложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или програм 
образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе, као и биогра-
фију инструктора/предавача. Национална служба задржава право да тражи и дру-
ге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одо-
бравању средстава за спровођење јавних радова. Национална служба у сарадњи 
са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у јавни 
рад.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доносе 
се на основу бодовне листе, а након провере испуњености услова из Јавног кон-
курса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послода-
вца - извођача јавног рада, од стране Националне службе, у року од 10 дана од 
дана истека рока за подношење пријава.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој прија-
ви изврши корекцију дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са 
расположивим финанасијским средствима.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова 
објављује се на огласној табли Националне службе - Филијала Зајечар, Испоста-
ва Књажевац. Одлуку о одобравању средстава за споровођење јавних радова и 
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвали-
дитетом доноси директор Филијале Националне службе за запошљавање у Заје-
чару, по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање 
општине Књажевац.  

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразуме-
ва да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на број лица 
(укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у програм јавних 
радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах након истека уговорне 
обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних радова, по јавним конкурсима 
Националне службе из 2012., 2013. и 2014. године. Наведене податке из пријаве 
за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју  
евиденцију. 

Директор филијале Националне службе, председник општине Књажевац и посло-
давац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се 
ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спро-
вођењу јавног рада је 15 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава 
за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење 
јавних радова за особе са инвалидитетом.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобра-
вању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава 
за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, радно ангажује лица са 
евиденције незапослених Националне службе - Филијала Зајечар, Испостава Кња-
жевац чију је селекцију извршила Национална служба, у сарадњи са послодавцем. 
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повреме-
ним пословима не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног 
рада, нити након 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за 
спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јав-
них радова за особе са инвалидитетом. 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као 
доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• термин-план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног 
рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
• спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним средствима 
за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа 
наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања 
меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.

У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обаве-
зи да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко тра-
сиране менице корисника средстава са два жиранта, овера података за жиранта 
и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у 
вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци 
од дана издавања.

2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло 
менице са меничним овлашћењима;
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- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у 
вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци 
од дана издавања.

3. За кориснике буџетских средстава:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију пројек-
та, уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.

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

Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева по истом или 
различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац 
је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења које одговара збиру 
укупно одобрених средстава.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог 
лица ангажованог на јавном раду. 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица агажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини трајања 
уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац је у 
обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног ангажовања изврши заме-
ну другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања 
уговора, чију је селекцију извршила Национална служба у сарадњи са послода-
вцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених лица 
ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом и 
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање; 
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и дос-
тавља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 
лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће рачуне 
ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде за 
обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу са уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама након 

завршене обуке; 
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја за реа-
лизацију јавног рада.
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у 
сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане 
уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затез-
ну камату од датума преноса средстава.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка Националној служ-
би за запошљавање - Филијала Зајечар, Испостава Књажевац, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби 
- Филијала Зајечар, Испостава Књажевац или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен до 20.10.2015. године.

Све додатне информације могу се добити на телефоне Националне службе: 
019/731-228 и 019/444-512 или на телефон Општине Књажевац: 019/731-601, 
контакт особа Марија Јеленковић. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Посао се не чека, посао се тражи
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На основу чл. 43 став 1 тачка 3, члана 59 став 1 тачка 2 и члана 50 став 1 тачка 1 
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, 
број 36/09 и 88/10), Одлуке о буџету општине Велика Плана („Сл. гласник општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка“ бр. 29/2014), а у складу са Локалним акцио-
ним планом запошљавања општине Велика Плана за 2015. годину („Сл. гласник 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, бр. 4/2015), који је усвојен на 
седници Општинског већа Општине Велика Плана дана 13.02.2015. године, Спо-
разума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања за 2015. годину - техничка подршка“, бр. 3001-
101-14/2015 од 01.10.2015. године и Одлуке Локалног савета за запошљавање 
општине Велика Плана бр. 112-285/2015-II, од 06.10.2015. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ

ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенције за отварање нових радних места одобравају се послодавцима који 
припадају приватном сектору, ради запошљавања незапослених лица која се воде 
на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава Велика Плана (у 
даљем тексту: Национална служба). 

Висина субвенције је 200.000,00 динара по запосленом лицу. 

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места 
дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, 
са пуним радним временом и да редовно измирује обавезе по основу доприноса за 
обавезно социјално осигурање, у складу са законом.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава и удружења грађана,
- послодавци код којих се број запослених смањивао у претходна три месеца, 
осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт 
запосленог и сл.);
- послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току 
претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
- послодавци који обављају делатност према списку делатности који је саставни 
део Јавног позива;
- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног 
решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или 
након куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окон-
чан стечајни поступак.

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места представља 
основ за доделу de minimis државне помоћи. 
Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних места не 
може поново поднети захтев по овом Јавном позиву. 

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места послодавац може 
остварити под условом да:
- поднесе захтев са бизнис-планом;
- запошљава лица са евиденције Националне службе - Испостава Велика Плана на 
новоотвореним радним местима;
- регистрован је, односно има регистровану организациону јединицу у којој се 
запошљавају лица, најмање три месеца пре датума подношења захтева на тери-
торији општине Велика Плана;
- измирио је обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално оси-
гурање, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- успешно је пословао у претходној години, односно да привредни субјекат у 
последњих шест месеци није био дуже од 15 дана у блокади;
- испунио је раније уговорне обавезе и измирио дуговања према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
- не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за 
доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код посло-
давца који је оснивач или повезано лице са послодавцем - подносиоцем захтева.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис-планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац 
захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној Пореској пријави ППП ПД, 
у последња 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС) оверен од стра-
не послодавца, за пријаве поднете у последња 3 месеца која претходе месецу у 
коме је поднет захтев;
- извод из банке као доказ да су уплаћени доприноси за обавезно социјално оси-
гурање за пријаве поднете последња 3 месеца која претходе месецу у коме је 
поднет захтев;
- уколико је подносилац захтева предузетник, који нема запослене и паушално 
измирује пореске обавезе, доставља уверење Пореске управе о измиреним обаве-
зама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи 
подношењу захтева; 
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале 
вредности, на прописаном обрасцу Националне службе који је у саставу захтева 
са бизнис планом;
- уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива запос-

лених, потребно је доставити одговарајући доказ;
- Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о захтеву подносиоца. 

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

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на основу 
бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева са бизнис-планом, 
уз претходну сагласност ЛСЗ општине Велика Плана. 

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

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис-планом узимају се у обзир следећи кри-
теријуми:

* Критеријум „Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за 
отварање нових радних места“ односи се на доделу субвенције за отварање нових 
радних места по јавним позивима из 2011-2013. године, које је организовала 
Национална служба или Локална самоуправа општине Велика Плана.
** „Проценат запослених лица“ подразумева однос броја лица која су у периоду 
од 6 месеци након завршетка реализације уговорне обавезе по основу доделе 
субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или 
другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код под-
носиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у информационом систему 
Националне службе. 
*** „Ликвидност привредног субјекта“ се провера на сајту Народне банке Србије, 
у делу „Претраживање дужника у принудној наплати“.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати 
захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то сле-
дећим редоследом: проценат запослених лица, пораст броја запослених, дужина 
обављања и врста делатности послодавца, врста делатности, број новозапослених 
у односу на број запослених, претходно коришћена средства Националне службе, 
структура лица која се запошљавају, дужина обављања делатности послодавца, 
повећање броја запослених код послодавца у претходна 3 месеца пословања и 
процена важности поднетог захтева са бизнис-планом за локално тржиште рада. 

Критеријуми за оцену бизнис-плана се објављују на огласној табли надлежне 
филијале - Испостава Велика Плана, даном објављивања Јавног позива.

Приоритети за доделу субвенције
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лице из кате-
горије теже запошљивих, и то:
- дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена дуже од 12 месе-
ци
- незапослени без квалификација или нискоквалификовани
- вишкови запослених
- особе са инвалидитетом
- Роми
- избегла и расељена лица
- млади до 30 година
- старији од 50 година
- жене и рурално становништво
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- корисници новчане социјалне помоћи.

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних места 
доноси директор Националне службе - Филијала Смедерево, уз претходну саглас-
ност ЛСЗ општине Велика Плана. Национална служба уз претходну сагласност 
ЛСЗ општине Велика Плана, задржава право да приликом одлучивања по под-
нетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица из захтева 
са бизнис-планом.
Списак послодаваца којима је одобрена субвенција за отварање нових радних 
места објављује се на огласној табли НСЗ - Испостава Велика Плана.

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о доде-
ли субвенције за отварање нових радних места, биће у разматрању до утрошка 
финансијских средстава. Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном 
статусу њиховог захтева након истека јавног позива. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 30 дана 
од дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор, којим се 
уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. 

Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа за лица која се запошљавају (уговор о раду на 
неодређено време и пријава на обавезно социјално осигурање), датум заснивања 
радног односа не сме да буде пре датума подношења захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда о пријему захтева за регистрацију меница (за правно лице);
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, важећег у момен-
ту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
- фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
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У циљу закључивања уговора, подносилац захтева је у обавези да достави и одго-
варајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити:

За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко 
трасиране менице корисника средстава са два жиранта, меничне изјаве жиранта 
и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у 
вредности одобрених средстава, увећаних за 50% са роком важења од 30 месеци 
од дана издавања.

За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло 
менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у 
вредности одобрених средстaва, увећаних за 50% са роком важења од 30 месеци 
од дана издавања.  
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 годи-
на, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од 
висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (пре-
дузетник), односно лице које самостално обавља делатности у складу са посеб-
ним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни извршитељ и сл. доставља уверење 
Пореске управе).

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на 
неодређено време у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног 
односа; 
- у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, посло-
давац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује 
радни однос са другим незапосленим лицем са евиденције НСЗ - Испостава Велика 
Плана и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором пред-
виђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена;
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у скла-
ду са законом;
- обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији општи-
не Велика Плана;
- омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене уговором, 
дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно 
проценту реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од 
датума преноса средстава.

Јавни позив је отворен до 30.10.2015. године.

На основу чл. 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акцио-
ног плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник РС”, бр. 54/15), Одлуке о 
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања пред-
виђених локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години бр. 401-00-
01006/2015-24 од 25.05.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом 
запошљавања Града Смедерева за 2015. годину (усвојеним Закључком Градског 
већа бр. 020-28/2015-07 од 27.02.2015. године), као и Закључком Локалног савета 
за запошљавање бр. 020-147-2/2015-03 од 06.10.2015. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СМЕДЕРЕВО

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ 
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са територије гра-
да Смедерева који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, 
Филијала Смедерево - Одсек Смедерево (у даљем тексту: Национална служба) 
и имају завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвенција за само-
запошљавање додељује се незапосленом у једнократном износу од 150.000,00 
динара, 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 самозапошљавање у обавези 
је да обавља регистровану делатност на територији града Смедерева, најмање 
12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев 
за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 150.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:
- за обављање делатности према списку делатности који је саставни део јавног 
позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или 
решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања 
запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за 
самозапошљавање и
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне 
службе и/или локалне самоуправе Смедерева у току претходне 3 године, рачу-
најући од дана одобравања средстава.
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Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за 
добијање de minimis државне помоћи.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени 
под условом да је:
- поднео захтев са бизнис-планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе, Филијала Смеде-
рево - Одсек Смедерево најмање 30 дана пре дана подношења захтева, а aко је 
подносилац 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 организације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис-планом на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне 
службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале 
вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже 
са истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доста-
вити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности 
запослења или одржања запослења, којим је утврђено да подносилац захтева 
може обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са бизнис-пла-
ном. 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, Филијала Смедерево - Одсек Смедерево, непосред-
но или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у истој органи-
зационој јединици Национaлне службе.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

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

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

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис-планом узимају се у обзир следећи кри-
теријуми:

*„Развијеност општине” се утврђује посебним прописом Владе о развијености 
општина у Републици Србији, а град Смедерево је разврстан у прву и другу групу 
развијености. 
**Критеријум „Категорија лица” се утврђује на основу Националног акционог пла-

на запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник“, 101/2014) и на основу података из 
информационог система Националне службе. Припадност категорији теже запо-
шљивих 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 субвенцију 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 Правилни-
ком о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор 
(„Сл. гласник“ 9/96).

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати 
захтевима који имају више бодова по појединачним 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 филија-
ле Националне службе у Смедереву, по претходно прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање града Смедерева. Списак одобрених субвенција 
за самозапошљавање објављује се на огласној табли Националне службе, Филија-
ла Смедерево - Одсек Смедерево.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 30 дана 
од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање неза-
послених закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на осно-
ву кога се врши исплата субвенције. Лице је у обавези да региструје, односно 
отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкас-
није до датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регис-
трован 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 уго-
ворних обавеза обезбеди две истоветне бланко трасиране менице корисника 
средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима. Жирант може бити сва-
ко 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 физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр: адво-
кат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
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V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност на територији града Смедерева и измирује оба-
везе 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 значаја за реализацију 
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

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

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Табела са списком делатности које се не субвенционишу, као и све додатне 
информације, могу се добити у Националној служби, Филијала Смедерево - Одсек 
Смедерево. 

Рок за подношење захтева са бизнис-планом је 30.10.2015. године.

На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапосле-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и закљученог Споразума о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Града 
Новог Пазара за 2015. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД НОВИ ПАЗАР

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ 
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на еви-
денцији Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Пазар (у даљем 
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог 
посла. 
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократном изно-
су од 160.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или другог облика пре-
дузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у 
њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези 
је да обавља регистровану делатност на територији града Новог Пазара најмање 
12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-

послених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев 
за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара.

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

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за 
добијање de minimis државне помоћи.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени 
под условом да је:
- поднео захтев са бизнис-планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе - Филијала Нови 
Пазар најмање месец дана пре дана подношења захтева;
- завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији 
Националне службе или друге одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис-планом на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне 
службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале 
вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже 
са истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлу-
чивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис-планом, у два примерка, подноси се надлежној организацио-
ној јединици Национaлне службе - Филијала Нови Пазар, непосредно или путем 
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у истој организационој једи-
ници.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

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

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

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис-планом узимају се у обзир следећи кри-
теријуми: 
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* „Развијеност општине” се утврђује посебним прописом Владе о развијености 
општина у Републици Србији, који важи у тренутку објаве Јавног позива. 

**Критеријум „Категорија лица” се утврђује на основу Националног акционог пла-
на запошљавања за 2015. годину (“Сл. гласник” 101/2014) и на основу података из 
информационог система Националне службе. Припадност категорији теже запо-
шљивих 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 субвенцију 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 Правилни-
ком о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор 
(„Сл. гласник“, 9/96). Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, 
предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним крите-
ријумима, и то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делат-
ности и потребни ресурси за отпочињања обављања делатности. 

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филија-
ле Националне службе у Новом Пазару. Списак одобрених субвенција за самоза-
пошљавање објављује се на огласној табли надлежне филијале.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Директор филијале Националне службе, градоначелник града Новог Пазара 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 делатности 
након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регис-
трован у АПР;
- фотокопија 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 уго-
ворних 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 годи-
на, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од 
висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност 
(предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посеб-
ним 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 значаја за реализацију 
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

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

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Табела са списком делатности које се не субвенционишу, као и све додатне 
информације, могу се добити у Национaлној служби - Филијала Нови Пазар.
Рок за подношење захтева са бизнис-планом је до утрошка средстава.

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.

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.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

288
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     Администрација и управа

БЕОГРА Д
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42

тел. 011/3300-551

Грађевински инспектор у одељењу за 
грађевинску инспекцију

на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: висока школска спрема (четворогодишње трајање 
студија); грађевински или архитектонски факултет; 5 годи-
на радног стажа на истим или сличним пословима; поло-
жен државни стручни испит по Програму за вишу и висо-
ку стручну спрему; да је држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну зато-
вора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Пријаве са потребним доказима, оригинал или оверене 
копије, подносе се Управни градске општине Стари град, 
на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа а о пријавама ће се одлучити у року од 15 дана од 
дана истека рока оглашавања. Контакт телефон за инфор-
мације: 011/3300-551.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I  6

Административно-оперативни послови из 
области радних односа

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

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спре-
ме - гимназија, економска управна или правно-биротех-
ничка школа, положен испит за рад у органима државне 
управе и најмање шест месеци радног искуства. Поред 
посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и 
то: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, 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 слати на горенаведену адресу.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЈАГОДИНА

35000 Јагодина, Стевана Ивановића 2
тел. 035/252-983, 282-199

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора Туристичке организације може бити 
именовано лице које поред општих услова прописаних 
Законом има високу стручну спрему: студије другог степена 
(мастер академске, мастер струковне специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), висо-

ко образовање на основним студијама у трајању од четири 
године обима 240 ЕСПБ бодова, односно високо образо-
вање стечено у складу са прописима који су важили до сту-
пања на снагу Закона о високом образовању; економски, 
природно-математички и висока школа за пословну еконо-
мију и предузетништво, најмање три године радног иску-
ства у туризму (сходно Нацрту закона о туризму). Поред 
општих услова кандидат за директора мора бити државља-
нин Србије. Кандидат уз пријаву доставља: извод из мати-
чне књиге рођених, фотокопију личне карте, уверење 
о држављанству, доказ о стручној спреми, доказ да није 
осуђиван, да се против њега не води кривични поступак, 
програм рада за мандатни период од четири године, овере-
на копија радне књижице. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу: Управни одбор Туристичке организације града 
Јагодина, Стевана Ивановића 2, 35000 Јагодина. Са назна-
ком: „За конкурс - не отварати“. За информације контакт 
телефон: 064/8197-243 или 064/80-81-500.

ЛОЗНИЦА
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА 

15320 Љубовија, В. Мишића 45
тел. 015/561-411

Администратор сервера и локалне мреже
у Општинској управи, на одређено време до три 

месеца

УСЛОВИ: ВШС, струковни пословни информатичар.

Радник на одржавању чистоће
у Општинској управи, на одређено време до три 

месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 34/2001 и 
39/2002); да је држављанин РС; да има општу здравстве-
ну способност; доказ о радном искуству; да има прописану 
стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обавјлање послова у 
државном органу. Пријаве на оглас са доказима о испуња-
вању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, на адресу Општинска управа Општине Љубо-
вија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-130

Приправник
у Секретаријату за послове Скупштине града 

Крагујевца, на одређено време

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним 
органима, прописано је да се у радни однос у државном 
органу може примити лице које испуњава следеће усло-
ве: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетно; 
да има општу здравствену способност; да има прописану 

Администрација и управа 
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стручну спрему; да није осуђивано за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; да испуњава друге услове 
утврђене законом, другим прописима или актом о систе-
матизацији радних места у органу. Поред општих услова 
који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима 
у државним органима, потребно је да кандидати испуња-
вају и посебне услове, који су утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мес-
та у Секретаријату за послове Скупштине града Крагујев-
ца, и то да имају високу стручну спрему, односно завршен 
правни, економски факултет или други факултет друштве-
ног смера, високо образовање стечено на студијама другог 
степена или првог степена у трајању од најмање 4 године 
и са 240 ЕСПБ (наведених смерова), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, без радног 
искуства у степену стручне спреме. Уз пријаву кандидати 
су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености усло-
ва огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење да се против пријављеног кан-
дидата не води кривични поступак, уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу 
(МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекар-
ског уверења, оверену фотокопију радне књижице, потвр-
ду о незапослености. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова, који се не враћају подносиоцу пријаве 
него остају у Секретаријату, достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, на адресу: Секретаријат за 
послове Скупштине града Крагујевца, Трг слободе 3, 34000 
Крагујевац.

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ОПШТИНСКА УПРАВА МЕДВЕЂА
16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-138, 016/891-907

Оглас објављен у публикацији “Послови” бр. 641 од 
30.09.2015. године поништава се у целости.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Имовинско - правни послови
у Одељењу за друштвене делатности, општу управу, 
правне и заједничке послове, на одређено време од 

6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани правник; положен стручни испит; 
једна година радног искуства.

Послови буџетског рачуноводства и 
извештавања

у Одељењу за привреду и финансије, на одређено 
време од 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме: економиста.

Послови заштите животне средине - 
генерисање комуналног чврстог отпада

са 50% радног времена у Одељењу за привреду и 
финансије, на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока хемијско - технолошка школа струковних 
студија, струковни инжењер технологије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доста-
ве: оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству; уверење да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за обављање послова у државном органу; 
лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, као и 
на сајту Општинске управе Општине Ражањ. Пријаве доста-
вити на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

НОВИ С А Д
ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ

21230 Жабаљ
тел. 021/210-2260

Економско - финансијски послови
на одређено време до 6 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним 
органима (да је лице пунолетно, држављанин Републике 
Србије, да није осуђивано за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чине неподобним за обављање послова у држав-
ном органу и да поседује општу здравствену способност), 
кандидати морају испуњавати и посебне услове: средња 
стручна спрема (IV степен) економског смера или гимна-
зија, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару и најмање 6 месеци 
радног искуства у струци.

Послови пореске евиденције
на одређено време до 6 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених чланом 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима (да је лице пунолетно, држављанин Србије, 
да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чине неподобним за обављање послова у државном органу 
и да поседује општу здравствену способност), кандидати 
морају испуњавати и посебне услове: средња стручна спре-
ма (IV степен) економског или техничког смера, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, позна-
вање рада на рачунару и најмање 6 месеци радног искуства 
у струци.

ОСТАЛО: Оглас остаје отворен осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Уз пријаву на оглас доста-
вити доказ о стручној спреми, положеном стручном испиту 
за рад у органима државне управе, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству, уверење да лице 
није осуђивано, доказ о стеченом радном искуству (фотоко-
пија радне књижице и потврда претходног послодавца на 
којим пословима је стечено радно искуство, у ком трајању 
и са којим степеном стручне спреме) и уверење о општој 
здравственој способности. Сва документа могу бити у обли-
ку неоверених фотокопија, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да поднесе оригинална документа. Уверења о 
држављанству, уверење да лице није осуђивано и уверење 
о општој здравственој способности не могу бити старија од 
6 месеци.

Администрација и управа 
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Инспектор канцеларијске контроле - 
приправник

на одређено време од 12 месеци, у Служби за 
локалну пореску администрацију

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених чланом 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима (да је лице држављанин РС, да је пунолетно, 
да има општу здравствену способност и да није осуђивано 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподоб-
ним за обављање послова у државном органу), кандида-
ти морају испуњавати и посебне услове: Стечено високо 
образовање из научне области правне или економске нау-
ке на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова или мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, познавање рада на рачунару, без 
радног искуства у прописаној стручној спреми.

ОСТАЛО: Оглас остаје отворен осам дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Уз пријаву на оглас доста-
вити доказе о испуњавању услова из члана 6. Закона о 
радним односима у државним органима (извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да 
лице није осуђивано и уверење о општој здравственој спо-
собности), доказе  о стручној спреми, фотокопију радне 
књижице као доказ да не поседују радно искуство, а лица 
која имају радног искуства и потврду послодавца на којим 
пословима и са којом стручном спремом је остварен радни 
стаж. Сва  документа могу бити у облику неоверених фото-
копија. Изабрани кандидат ће бити у обавези да достави 
оригинална документа.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН

21300 Беочин, Светосавска 25

Финансијско-рачуноводствени послови
на одређено време до 24 месеца, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
за рад у државном органу: да је држављанин Републике 
Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способ-
ност; да има стручну спрему прописану систематизацијом 
- високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним академским студијама у трајању од 
најмање четири године економског смера, да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине 
неподобним за обављање послова у државном органу; нај-
мање 1 година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и положен стручни испит. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба приложити: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење 
којим се потврђује да има општу здравствену способност 
за рад; доказ о стеченом образовању; доказ да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине 
неподобним за обављање послова у државном органу; 
доказ о радном искуству; уверење о положеном државном 
стручном испиту и уверење о положеном стручном испи-
ту; кратку радну биографију. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 

разматрање. Пријаву са доказима о испуњености услова из 
конкурса доставити на адресу Општинска управа Беочин, 
Светсасавска 25, 21300 Беочин са назнаком ,,За конкурс - 
финансијско-рачуноводствени послови“.

Грађевински инспектор
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
за рад у државном органу: да је држављанин Републике 
Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способ-
ност; да има стручну спрему прописану систематизацијом 
- дипломирани инжењер грађевинарства - мастер, однос-
но дипломирани инжењер грађевинарства или дипломи-
рани инжењер архитектуре - мастер, односно дипломи-
рани инжењер архитектуре, познавање рада на рачунару 
и положен стручни испит за рад у државним органима, 
да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чине неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; најмање 3 година радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит и положен стручни испит; 
положен возачки испит „Б” категорије. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба приложити: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење 
којим се потврђује да има општу здравствену способност за 
рад, доказ о стеченом образовању; доказ да није осуђивано 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним 
за обављање послова у државном органу; доказ о радном 
искуству; уверење о положеном државном стручном испи-
ту и уверење о положеном стручном испиту; кратку радну 
биографију фотокопију возачке дозволе. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености 
услова из конкурса доставити на адресу Општинска упра-
ва Беочин, Светосавска 25, 21300 Беочин, са назнаком:”За 
конкурс - грађевински инпектор“.

ПИРОТ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА

ОПШТИНУ ДИМИТРОВГРАД
18320 Димитровград, Балканска 7

тел. 010/362-688

Директор Центра за социјални рад 
на период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно основне 
студије у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них, економских, психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно дипломирани социјални 
радник, пет година радног искуства у струци, држављан-
ство Републике Србије, општа здравствена способност, као 
и да кандидат није осуђиван за дела која га чине неподоб-
ним за вршење функције директора. Кандидат за директо-
ра Центра уз прописану конкурсну документацију подноси 
Програм рада за мандатни период. Уз пријаву кандидати су 
дужни да доставе: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, диплому о завршеној стручној спре-
ми, уверење о здравственој способности, уверење да нису 
кривично гоњени и осуђивани, потврду о радном стажу. 
Наведена документа доставити у оригиналу или овереној 
фотокопији. Пријаве са потребним доказима доставити 
на адресу Центра за социјални рад за општину Димитров-

Администрација и управа 
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град, Балканска 7, 18320 Димитровград. Рок за достављање 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА

12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

Послови архиве, архивског депоа и 
скупштински послови

на одређено време због повећаног обима посла, до 
31.12.2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економског, правног или 
другог смера, познавање рада на рачунару, 1 година рад-
ног искуства. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
доставити на адресу: Општинска управа Општине Жагуби-
ца, 12320 Жагубица, Трг ослобођења 1, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ РУМА
22400 Рума, Орловићева бр 5

тел. 022/433-910 лок.121

Општинско правобранилаштво Општине Рума рас-
писује оглас за пријем у радни однос на неодређе-

но време, на радном месту:

Правобранилачки помоћник

Опис послова: израда правобранилачких аката и подне-
сака, предузимање радњи заступања на расправама пред 
судом, органом управе или другим надлежним органом. 
Врши и друге послове по налогу општинског правобранио-
ца или његовог заменика. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и стечени академски назив дипломи-
рани/мастер правник, положен  правосудни испит. Канди-
дат поред наведених посебних услова мора испуњавати и 
опште услове предвиђене чланом 6. Закона о радним одно-
сима у државним органима, односно: да је држављанин 
Републике Србије, да 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, као и да поседује општу здравствену 
способност. Кандидат је дужан да као доказ о испуњавању 
свих захтеваних услова приложи следећу документацију: 
биографију (CV), диплому о захтеваном степену и врсти 
стручне спреме, уверење о држављанству Републике 
Србије, уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих 
послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству (оверена 
фотокопија радне књижице, потврде, уверења), уверење о 
положеном правосудном испиту. Након одлуке о избору, а 
пре уручења решења о заснивању радног односа, кандидат 
је у обавези да достави и уверење о општој здравственој 
способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва 
документа неопходно је приложити у оригиналу или овере-
ној копији, док датум издавања уверења о држављанству 
Републике Србије и уверења о некажњавању не сме бити 
старији од шест месеци. Рок за пријављивање кандидата је 
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима 

о испуњавању услова из огласа подносе се путем поште 
на адресу „Општинска управа општине Рума”, 22400 Рума, 
улица Орловићева бр. 5, са назнаком - „за оглас” или пре-
дајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање. 
За све информације у вези са огласом контактирати персо-
налну службу Општинске управе на број телефона 022/433-
910, локал 121.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РУМА

22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910 лок.121

Послови економског развоја
на одређено време до 12 месеци због повећаног 

обима посла

Опис послова: Обавља све послове везане за развој општи-
не, прати расписивање конкурса за доделу средстава на 
свим нивоима власти, учествује у изради пројекта и обавља 
све административне послове везане за реализацију тих 
пројеката. Помаже инвеститорима у прикупљању неоп-
ходних сагласности које су услов за добијање неопходних 
дозвола за реализацију договорених инвестиција. Не води 
управни поступак. Врши и друге послове по налогу старе-
шине.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама првог 
степена (дипломске академске студије, основне струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању до три 
године - на студијама економског, правног, друштвеног 
или техничког смера; једна година радног искуства у окви-
ру захтеване стручне спреме. Кандидат поред наведених 
посебних услова мора испуњавати и опште услове пред-
виђене чланом 6. Закона о радним односима у државним 
органима, односно: да је држављанин Републике Србије, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, као и да поседује општу здравствену способност. 
Кандидат је дужан да као доказ о испуњавању свих захте-
ваних услова приложи следећу документацију: биографију 
(CV), диплому о захтеваном степену и врсти стручне спре-
ме, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о 
некажњавању (издаје орган унутрашњих послова - СУП), 
доказ о стеченом радном искуству (оверена фотокопија 
радне књижице). Након одлуке о избору, а пре уручења 
решења о заснивању радног односа, кандидат је у обавези 
да достави и уверење о општој здравственој способности 
(издаје надлежна здравствена установа). Сва документа 
неопходно је приложити у оригиналу или овереној копији, 
док датум издавања уверења о држављанству Републике 
Србије и уверења о некажњавању не сме бити старији од 
шест месеци. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова из огласа подносе се путем поште на адресу: 
Општинска управа Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 
5, са назнаком: „За оглас” или предајом на шалтеру писар-
нице на истој адреси. 
Изабрани кандидат је у обавези да у року од 12 месеци 
од дана заснивања радног дноса положи државни струч-
ни испит за рад у органима управе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узимане у разматрање. За све 
информације у вези са огласом контактирати персоналну 
службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, 
локал 121.

Администрација и управа 
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ШАБАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Самостални извршилац за економски 
развој

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) из области друштвених наука, односно високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године економског смера, положен струч-
ни испит за рад у државним органима и најмање 1 година 
радног искуства. Пријаву на оглас може поднети лице које 
поред наведених услова испуњава и опште услове утврђене 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, 
и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, 
да има општу здравствену способност, да није осуђивано 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним 
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на 
оглас кандидати достављају: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије, уверење 
о општој здравственој способности (доставља само изабра-
ни кандидат), оверену копију дипломе, уверење о положе-
ном стручном испиту за рад у државним органима, доказ о 
радном искуству. Докази се предају у оригиналу или ове-
рене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Рок за подношење пријава на оглас је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Прија-
ве на оглас достављају се на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Пријава на оглас“.

Пољочувар

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен стручне спреме 
друштвеног смера, положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе, најмање 1 година радног искуства, 
положен испит за возача Б категорије. Пријаву на оглас 
може поднети лице које поред наведених услова испуња-
ва и опште услове утврђене чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима, и то: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здрав-
ствену способност, да није осуђивано за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву на оглас кандидати 
достављају: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о општој здрав-
ственој способности (доставља само изабрани кандидат), 
оверену копију дипломе, уверење о положеном струч-
ном испиту за рад у државним органима, доказ о радном 
искуству. Докази се предају у оригиналу или оверене фото-
копије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће раз-
матрати. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на 
оглас достављају се на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас“.

ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Послови финансијског планирања и 
управљања готовинским средствима

у Одељењу за финансије, на одређено време ради 
замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се 
објављује оглас, може да конкурише лице које испуњава: 
А) опште услове, и то: да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да 
није под истрагом и кривично осуђивано; Б) посебне усло-
ве, и то: стечено високо образовање из научне области еко-
номске науке (академски назив: дипломирани економиста, 
мастер економиста, специјалиста економиста или стручни 
назив специјалиста струковни економиста), на основним 
академским студијама од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету; положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, најмање једна година радног стажа. Уз пријаву на 
оглас, као доказе о испуњености услова кандидати подносе 
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију 
радне књижице, уверење о положеном стручном испиту, 
уверење да нису осуђивани за кривична дела, уверење да 
се не води истрага за кривична дела, уверење о општој 
здравственој способности и личну и радну биографију. 
Пријаве са комплетном документацијом доставити у затво-
реној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
избор кандидата - за послове финансијског планирања и 
управљања готовинским средствима - пријава на оглас 
(име и презиме) - не отварај”. Пријаве доставити путем 
поште или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Град-
ске управе за локални развој, привреду, урбанизам и кому-
налне послове).

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/3432-760

Послови буџета
у Одељењу за буџет и финансије, на одређено време 

од 24 месеца

УСЛОВИ: ВШС, економског смера, основне академске сту-
дије првог степена са 180 ЕСПБ бодова, положен струч-
ни испит, са најмање три године радног искуства (звање 
- виши сарадник). Поред услова наведених у огласу, кан-
дидат треба да испуњава услове из члана 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова из огласа доставити путем поште, на 
горенаведену адресу.

Администрација и управа 

Посао се не чека, 
посао се тражи Национална служба 

за запошљавање
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ВРАЊЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Масуричка бб
тел. 017/815-935

Извршилац послова социјалног рада
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, психолог или педагог. 
Потребна документа: диплома о стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење да није под истрагом. Стручна оспособљеност, знања 
и вештине оцењиваће се у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменог 
разговора са кандидатима који испуњавају услове конкур-
са. Рок: 15 дана.

ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Милетићева 2

тел. 013/851-224

Матичар за матично подручје Бела Црква
на одређено време до повратка раднице са 

трудничког боловања

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен стручни испит за матичара 
(Закон о матичним књигама, „Сл. гласник РС”, бр. 20/2009 
и 145/2014). Поред наведених услова у погледу стручне 
спреме, кандидат треба да испуњава и опште услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним органима, 
и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 
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 докази-
ма о испуњавању услова доставити на адресу: Општинска 
управа Општине Бела Црква, 26340 Бела Црква, Милетиће-
ва 2, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”.

Трговина и услуге

„FOCUS LINE“ D.O.O.
11080 Земун, Максима Бранковића 2а

e-mail: focusline@beotel.rs

Инструктор вожње
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: инструктор вожње Б категорије, лиценца за 
инструктора вожње, возачка дозвола Б и Ц категорије, 
познавање рада на рачунару (Windows 7), енглески - почет-
ни ниво. Заинтересовани кандидати могу се пријавити у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, Зорану 
Трипковићу, на број телефона: 063/8902-379.

„IPAKK“ DOO
11070 Нови Београд, Савски насип 7

тел. 069/101-30-50

Вулканизер
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, ауто-механи-
чар, вулканизер, радно искуство 2 године, возачка дозвола 
Б категорије, пробни рад 1 месец. Пријаве слати на и-мејл: 
veljko.dragic@ipakk.rs.

„МОНДЕН“ ОД
16000 Лесковац, Стојана Љубића 12

Плетач

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на кон-
такт телефон: 060/341-56-49, Данијеле Станимировић.

СЕЊАК БГ
11000 Београд, Руска 8

тел. 060-0920-457

Кројач - шивач
на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима. Заинтересовани 
кандидати да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
оглашавање је до 09.11.2015. године.

STR “BLOK SHOP”
11070 Нови Београд, Нехруова 80

тел. 064/922-47-32

Продавац мешовите робе
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном 
занимању, радно искуство 6 месеци.

“MICROFINANCE GROUP” DOO
11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 11г/16

Књиговођа за књижење свих пословних 
трансакција правног лица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани еконо-
миста, смер рачуноводство и ревизија, радно искуство 10 
година, познавање рада у класи 9 - производња, пожељ-

Администрација и управа / Трговина и услуге 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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на лиценца за овлашћеног књиговођу, познавање рада 
на рачунару (Pantheon, Word, Excel), пробни рад 4 месеца. 
Пријаве слати на и-мејл: z.vukailovic@mfg.rs, до 15.11.2015. 
године.

„НЕВА ПРОДУКТ“ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд - Звездара, Чучук Станина 1а

тел. 062/8860-311
e-mail: darko.djordjevic@gmail.com

Продавац на терену
за рад у Новом Саду и околини

3 извршиоца

УСЛОВИ: од III до VII/1 степена стручне спреме у било 
ком занимању. Место рада је Нови Сад и околина. Прија-
ве за запослење слати мејлом, јављање кандидата на кон-
такт тел. 062/8860-311. Рок за пријављивање на конкурс је 
07.11.2015. године.

„ТЕХНО-СЕРВИС“ СЗР
21235 Темерин, Новосадска 27

тел. 021/845-410

Металостругар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: металостругар са искуством минимум 3 године. 
Радни однос се заснива на одређено време уз могућност 
заснивања на неодређено време. Информације на на кон-
такт тел. 021/845-410 или 021/846-231.

      Грађевинарство и индустрија

„БИРО ЦЕНТАР“ ДОО
11070 Нови Београд, Пеђе Милосављевића 60

Производња машина
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер, производни смер, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет), пробни рад 3 месеца. Пријаве 
слати на и-мејл: canon@birocentar.rs, у року од 10 дана од 
дана објављивања огласа.

„ЛУВАТА СРБ“ Д.О.О. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22000 Сремска Митровица, Румски друм 1

тел. 022/215-63-03
e-mail: snezana.licanic@yahoo.com

Аналитичар
у Сектору планирања производње, на одређено 

време 3 месеца

УСЛОВИ: висока школа техничког усмерења, искуство у 
раду са базама података, познавање техничких цртежа, 
добро познавање енглеског језика.

COMPANY „SU AZOTARA“ DOO
24000 Суботица, Максима Горког 8

тел. 065/8242-067

Возач УЛТ-а
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
категорије, рад у сменама, ноћни рад.

Универзални варилац
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, варилац или уни-
верзални заваривач, електро и CO2 полуаутоматско зава-
ривање, радно искуство 12 месеци, рад у сменама, ноћни 
рад.

Бравар
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, бравар или машин-
ски техничар, рад у сменама, ноћни рад.

Ауто-механичар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар, возач-
ка дозвола Б категорије, радно искуство 12 месеци.

Хемијски манипулант
на одређено време 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, рад у сменама, ноћни 
рад.

Хемијски техничар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, хемијски техничар, рад 
у сменама, ноћни рад.

Електричар
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електричар, рад у сме-
нама.

Електротехничар
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар, 
стручни испит за уклоп на високонапонским станицама; 
радно искуство 24 месеца; рад у сменама, ноћни рад.

Возач виљушкара
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, поседовање возачке 
дозволе; рад у сменама, ноћни рад.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу се јавити на 
горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 
31.10.2015. године.

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

Посао се не чека, 
посао се тражи
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„SIMPO LINE“ DOO
Врање, Стефана Првовенчаног 58

тел. 017/414-810
e-mail: office@simpoline.rs

Конструктор за пројектовање ентеријера и 
намештаја

на одређено време од 6 месеци (постоји могућност 
заснивања радног односа на неодређено време)

3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер прераде дрвета (VII сте-
пен стручне спреме); дипломирани инжењер архитектуре 
(VII степен стручне спреме); знање Autocad-a, енглески 
језик - виши или конверзацијски ниво. Трајање конкурса до 
09.10.2015. године. Кандидати могу своје радне биографије 
да доставе путем поште, и-мејлом или да се јаве на контакт 
телефон послодавца. Лице за контакт: Нина Станковић.

ТРАНСКОП ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
35250 Параћин, Шумадијска бб

тел. 035/568-362

Рударски техничар, површински коп
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, рударски техничар са 
радним искуством. Рок за пријаву 30.10.2015. године. Кон-
такт особа: Снежана Радаковић.

Грађевински техничар
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар. 
Рок за пријаву: 30.10.2015. године. Контакт особа: Снежана 
Радаковић.

Машински инжењер
на одређено време три месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спрема, дипломирани 
машински инжењер. Рок за пријаву 30.10.2015. године. 
Контакт особа: Снежана Радаковић.

Технолог у производњи бетона
на одређено време три месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани тех-
нолог и познавање рада на рачунару. Рок за пријаву: 
30.10.2015. године. Контакт особа: Снежана Радаковић.

МПП “ЈЕДИНСТВО”АД
31205 Севојно, Првомајска бб

тел. 031/532-911

Референт за израду пројекта изведеног 
стања термо и хидро инсталација

на градилиштима у иностранству, на одређено време 
од 1 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV ниво образовања - машински или 
грађевински техничар; максимум VII ниво образовања - 
дипломирани машински инжењер или дипломирани грађе-
вински инжењер. Посебна знања и вештине: обавезно 
познавање програма AUTOCAD; возачка дозвола “Б” кате-
горије; пожељно радно искуство на истим или сличним 
пословима. Додатне информације могу се добити на теле-
фон: 031/532-911, локал 129, контакт особа Ивана Васиље-
вић. Пријаве слати на горенаведену адресу.

     Mедицина

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Јавни конкурс
за попуњавање радних места

Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство правде - Управа за извршење кривичних санкција, 
Београд, Немањина 22-24

Рокови: од 09.10.2015. године до 23.10.2015. године

Радна места која се попуњавају:

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ

1. Лекар опште медицине
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
медицинске науке на студијама другог степена (интегриса-
не академске студије, академске докторске студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање пет година, 
положен државни стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.

СПЕЦИЈАЛНА ЗАТВОРСКА БОЛНИЦА У БЕОГРАДУ

2. Лекар специјалиста неуропсихијатар или 
психијатар

у Одсеку “А” за обавезно лечење акутних 
психијатријских болесника

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
медицинске науке на студијама другог степена (академ-
ске инегрисане студије, академске докторске), односно 
на основним студијама у трајању од најмање пет година, 
положен специјалистички испит из неуропсихијатрије или 
психијатрије и најмање пет година радног искуства у стру-
ци на истим или одговарајућим пословима.

3. Лекар специјалиста неуропсихијатар или 
психијатар

у Одсеку”Б” за обавезно лечење, рехабилитацију 
и ресоцијализацију хроничних психијатријских 

болесника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
медицинске науке на студијама другог степена (интегри-
сане академске студије, академске докторске), односно 
на основним студијама у трајању од најмање пет година, 
положен државни стручни испит, положен специјалистич-
ки испит из неуропсихијатрије или психијатрије и најмање 
пет година радног искуства у струци на истим или одгова-
рајућим пословима.

4. Лекар специјалиста неуропсихијатар или 
психијатар

у Одсеку “Ц” за обавезно лечење алкохоличара
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
медицинске науке на студијама другог степена (интегри-

Грађевинарство и индустрија / Mедицина
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сане академске студије, академске докторске), односно 
на основним студијама у трајању од најмање пет година, 
положен државни стручни испит, положен специјалистич-
ки испит из неуропсихијатрије или психијатрије и најмање 
пет година радног искуства у струци на истим или одгова-
рајућим пословима.

5. Лекар специјалиста интерниста
у Одсеку за соматску медицину

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
медицинске науке на студијама другог степена (интегри-
сане академске студије, академске докторске), односно 
на основним студијама у трајању од најмање пет година, 
положен државни стручни испит, положен специјалистич-
ки испит из интерне медицине и најмање пет година радног 
искуства у струци на истим или одговарајућим пословима.

6. Лекар опште медицине
у Одсеку за соматску медицину

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
медицинске науке на студијама другог степена (интегри-
сане академске студије, академске докторске), односно 
на основним студијама у трајању од најмање пет година, 
положен државни стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.

У изборном поступку се проверава: познавање пропи-
са из области Закона о извршењу кривичних санкција које 
се односи на област здравствене заштите осуђених лица 
- усмено.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: прија-
ва са биографијом (име и презиме, радна биографија, 
јединствени матични број, адреса и број телефона); ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема за стручну спрему која 
је наведена у условима за радно место; уверење из суда 
да се против кандидата не води кривични поступак за кри-
вично дело које се гони по службеној дужности (не старије 
од 30 дана); оригинал или оверена фотокопија потврде 
о радном искуству у струци (у степену стручне спреме из 
услова конкурса) - потврда треба да је издата од посло-
давцa и да садржи радно место и период, као и стручну 
спрему и звање из дипломе на којим је пословима кандидат 
радио; доказ о положеном специјалистичком испиту из неу-
ропсихијатрије или психијатрије за радна места под редним 
бројевима 2., 3., 4., а за радно место под редним бројем 5. 
специјалистички испит из интерне медицине.

Место, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпу-
не, јасне и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, конкурсна 
комисија ће спровести изборни поступак у просторијама 
Управе за извршење кривичних санкција, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом, 
на адресе наведене у пријавама.

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањи-
на 22-26, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс“.

Лица која су задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/363-11-93.

Напомена: Приликом подношења пријаве за радна места 
кандидати су дужни да наведу број радног места за које 
конкуришу. Кандидати који конкуришу за више радних мес-
та дужни су да поднесу пријаву за свако радно место за 
које конкуришу, са назнаком уз коју пријаву су доставили 
комплетну документацију. Пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији 
од надлежног органа, као и неблаговремене и непотпуне 
пријаве, биће одбачене. Управа за извршење кривичних 
санкција ће службеним путем вршити безбедносну про-
веру, у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривич-
них санкција. Сходно члану 64 Закона о државним службе-
ницима, кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу, а нису приправници, подлежу пробном 
раду у трајању од шест месеци.

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћа-
ти искључиво уз писмени захтев кандидата. Овај конкурс се 
објављује на сајту е-управе, у публикацији „Послови“ и на 
сајту Министарства правде - Управе за извршење кривич-
них санкција.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Линк: http://www.uiks.mpravde.gov.rs/

Правни основ: члан 54 Закона о државним службеници-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, - испр., 83/2005 
- испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009 и 
99/2014); Закључак Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-6514/2015 од 
30.06.2015. године.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Оглас објављен 12.08.2015. године у публикацији 
„Послови” поништава се за радно место „дипломи-
рани фарамацеут за потребе Биохемијске лабора-
торије”. У осталом делу текст огласа остаје непро-
мењен.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Лекар специјалиста микробиологије са 
паразитологијом

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни испит; 
положена специјализација из микробиологије са пара-
зитологијом; познавање најмање једног светског језика; 
најмање три године радног искуства; лиценца. Заинтере-
совани кандидати подносе: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету; фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту; фотокопију дипломе о завршеној специјали-
зацији из микробиологије са паразитологијом; фотокопију 
радне књижице; фотокопије уговора о раду, тј потврде о 
волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начел-
ника служби здравствених установа на меморандуму, вре-
мену проведеном на раду и оценама рада кандидата - уко-
лико их кандидат поседује; фотокопију лиценце. Пријаве 
слати на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава 

Mедицина
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на конкурс за пријем лекара специјалисте микробиологије 
на неодређено време - један извршилац”.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 
најмање шест месеци радног искуства. Заинтересовани 
кандидати подносе: кратку биографију; фотокопију личне 
карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне 
књижице. Пријаве слати на наведену адресу клинике, са 
назнаком: “Пријава на конкурс за пријем медицинске сес-
тре - техничара на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања - један извршилац”.

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додаатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ

11000 Београд, Булевар Војводе Путиника 7

Референт за економске послове
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; завршене студије 
економије на економском факултету; радно искуство у 
здравственој установи. Кандидати су обавезни да доставе: 
пријаву са краћом биографијом, адресом, контакт телефо-
ном и мејл адресом; фотокопију дипломе о стеченој спре-
ми. Пријаве слати на наведену адресу болнице, са назна-
ком: “Пријава на конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

КБЦ “ДР ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

тел. 011/3630-658

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; медицински факул-
тет; стручни испит; знање страног језика; рад на рачунару 
(McOffice пакет, интернет).

Виша медицинска сестра - техничар
8 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; виша медицинска шко-
ла; стручни испит; рад на рачунару (McOffice пакет, интер-
нет).

ОСТАЛО: Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе: 
оверену копију дипломе о завршеном факултету, однос-
но вишој медицинској школи; оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту; решење о издавању лиценце; 
краћу биографију са пропратним писмом. Пријаве достави-
ти на адресу: КБЦ “Др Драгиша Мишовић - Дедиње”, Хероја 
Милана Тепића 1 или лично у архиви установе, Јована 
Мариновића 4.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186, локал 103

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва Дома здравља Параћин

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су: завршен 
медицински факултет, положен стручни испит, лиценца за 
рад Лекарске коморе. Заинтересовани кандидати подно-
се: пријаву на оглас; кратку биографију; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству; диплому о 
завршеном медицинском факултету; уверење о положеном 
стручном испиту; радну књижицу; лиценцу лекарске комо-
ре; лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран 
на оглас). Докази о испуњености услова за заснивање рад-
ног односа за наведено радно место подносе се у овере-
ним копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу 
Дома здравља Параћин или послати на наведену адресу. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, непотпи-
сане, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом доку-
ментацијом неће бити разматране. По завршетку конкурса 
предата документа се неће враћати кандидатима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“ГОРЊА ТОПОНИЦА”
18202 Горња Топоница

Ложач
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: завршена школа 
металско - машинске струке и положен испит за ложача 
централног грејања. Кандидат уз пријаву - биографију тре-
ба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за ложача централног 
грејања; фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
фотокопију уверења о држављанству. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
ГАЏИН ХАН

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића 10

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: висока школска спрема здравствене струке и 
завршена специјализација из медицине или стоматологије, 
у оквиру области делатности Дома здравља Гаџин Хан, нај-
мање 5 година радног стажа по завршетку специјализације 
у области здравствене заштите, од чега најмање 2 године 
на пословима координатора или начелника медицинских 
служби или на руководећим пословима. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе и оверену фотокопију 
дипломе о завршеној специјализацији у оквиру области 
делатности Дома здравља Гаџин Хан, потврду о радном 
стажу након завршетка специјализације и потврду о раду 
на пословима координатора или начелника медицинских 
служби или на руководећим пословима. Висока школска 
спрема друге струке са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента и најмање 5 година радног стажа 
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у области здравствене заштите, од чега најмање 3 године 
на руководећим пословима у здравству. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе и оверену фотокопију 
дипломе о завршеној едукацији из области здравственог 
менаџмента, потврду о радном стажу у области здравстве-
не заштите и потврду о раду на руководећим пословима у 
здравству. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. Пријаве са 
документацијом слати на адресу: Управном одбору Дома 
здравља Гаџин Хан у Гаџином Хану, Милоша Обилића 10 
или доставити лично служби за правне послове. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 11

Доктор специјалиста гинекологије и 
акушерства

на одређено време до повратка запослене са 
боловања

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме: завршене специјалис-
тичке студије из области гинекологије и акушерства; поло-
жен специјалистички испит из гинекологије и акушерства; 
положен стручни испит; лиценца лекарске коморе Србије; 
познавање рада на рачунару (основни пакет MC Office и 
Windows окружење). Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверену фотокопију дипломе о високој школској 
спреми; уверење о положеном специјалистичком испиту 
из гинекологије и акушерства; фотокопију дозволе за рад 
- лиценцу издату од надлежне коморе (уколико је канди-
дат у радном односу) или решење о упису у комору (уколи-
ко кандидат није у радном односу); уверење да кандидат 
није осуђиван (издаје МУП) и уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (издаје суд); уверење 
Националне службе за запошљавање (уколико кандидат 
није у радном односу); кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Кандидати који испуњавају услове 
огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних 
информација које могу бити важне за доношење одлуке о 
пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду дужан је да достави доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору 
биће објављена на огласној табли Управе ДЗ Мерошина. 
Пријаве слати поштом на горенаведену адресу или предати 
лично, са назнаком: “За оглас”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

факс: 013/741-166
тел. 013/741-234

НК радник (помоћни радник у кухињи)
на одређено, до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно 
искуство.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са 
кратком биографијом, фотокопију сведочанства о заврше-
ној основној школи. Напомена: Изабрани кандидати су у 
обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потреб-
ним доказима достављају се на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522, лок. 725

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до повратка медицинске сестре 

која се налази на боловању

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, лиценцу 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Уколико кандидат поседује радно искуство потреб-
но је доставити радне карактеристике од претходног посло-
давца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на 
оглас достављати у затвореним ковертама, писарници 
Опште болнице “Свети Лука” Смедерево или путем поште 
на адресу: Општа болница “Свети Лука” Смедерево, Ули-
ца Кнез Михаилова 51, уз напомену: „Пријава на оглас“, са 
навођењем радног места за које се конкурише. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе за психијатрију, на одређено 

време до повратка привремено одсутне запослене са 
трудничког односно породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, доктор медицине; положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

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

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка медицинских сестара 

са неплаћеног одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен 
стручни испит. Као доказе о испуњености услова, канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фото-
копију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, лиценцу или решење о упису у комору, ако кандидат 
поседује радно искуство - потребно је доставити радне 
карактеристике од претходног послодавца. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама, писарници Опште болнице „Све-
ти Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа 
болница „Свети Лука”, Смедерево, Кнез Михајлова 51, уз 
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напомену: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места 
за које се конкурише. Уколико кандидат има и-мејл адресу, 
потребно је исту назначити ради обавештавања о резул-
тату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“

11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у 
Одељењу за ХИВ инфекцију, ППИ, вирусне хепати-
тисе и туберкулозу Центра за превенцију и контро-
лу болести Института за јавно здравље Србије „Др 

Милан Јовановић Батут”

Самостални стручни сарадник - 
здравствени радник за програм контроле 

туберкулозе
на одређено време до 24 месеца, због повећаног 

обима посла

Опис послова: Припрема оперативне планове за спро-
вођење програма контроле туберкулозе, засноване на 
националном програму/стратегији у сарадњи са стручња-
цима из области туберкулозе и другим релевантним сарад-
ницима. Учествује у изради буџета за планиране актив-
ности у оквиру програма контроле туберкулозе. Сарађује 
у изради плана праћења и процене успешности програма 
контроле туберкулозе на нивоу републике. Сарађује са 
запосленима у Одељењу и Институту и кључним актери-
ма у области туберкулозе и ХИВ инфекције у државном и 
цивилном сектору на изради и спровођењу плана заједнич-
ких ТБ-ХИВ активности. Стара се да се активности у оквиру 
програма контроле туберкулозе, као и заједничке ТБ-ХИВ 
активности спроводе у складу са оперативним планом и 
одобреним буџетом. Сарађује са службом одговорном за 
набавке у оквиру Института у вези са планирањем набавки 
робе и услуга у складу са оперативним планом програма 
контроле туберкулозе у Србији. Координише рад са уста-
новама у систему здравствене заштите, организацијама 
цивилног друштва и свим другим институцијама и орга-
низацијама које могу допринети успешном спровођењу 
активности из националог програма контроле туберкуло-
зе. Припрема извештаје о реализацији програма контроле 
туберкулозе и статистичке извештаје о стању туберкулозе 
у Републици Србији и финансијске извештаје о средствима 
утрошеним за спровођење програма контроле туберкулозе. 
Учествује у контроли квалитета спроведених програмских 
активности (надзорне посете у циљу верификације резул-
тата о којима су известиле установе и организације које 
учествују у спровођењу програма) и процени успешности 
спровођења националног програма контроле туберкуло-
зе. Има кључну улогу у формулисању препорука за даље 
унапређење националног програма контроле туберкуло-
зе у складу са закључцима евалуације и најновијим међу-
народно прихваћеним смерницама и препорукама из ове 
области. Учествује у припреми предлога пројеката из 
области контроле туберкулозе и заједничке ТБ-ХИВ инфек-
ције и других пројеката који подразумевају хоризонтал-
ни приступ здравственој заштити грађана и координише 
њихово спровођење. Обавља и друге послове по налогу 
шефа Одељења.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, завршено пост-
дипломско усавршавање (академско или стручно), актив-
но знање енглеског језика, вештине добре комуникације, 
познавање рада на рачунару, организационе способности, 
најмање 3 године искуства у координацији јавно-здрав-

ственог програма - приоритет имају особе са искуством у 
планирању и спровођењу програма контроле туберкулозе.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на и-мејл: danijela_priljeva@
batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље 
Србије “Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића 5, 11000 
Београд, са назнаком: „За конкурс - самостални стручни 
сарадник”. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити 
обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Војводе Мишића 231

Оглас објављен  у публикацији “Послови” 02.09.2015. 
поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Војводе Мишића 231

тел. 011/3534-903

Медицинска сестра - техничар, општег 
смера

5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општег смера, IV 
степен стручне спреме, положен стручни испит, познавање 
рада на рачунару (основни пакет Microsoft Office, Windows 
окружење), лиценца Коморе медицинских сестара и техни-
чара Србије (ако има радно искуство), односно решење о 
упису у Комору (за кандидата без радног искуства). Канди-
дати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипло-
ме о завршеној здравственој школи, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад 
- лиценце или решење о упису у Комору, уверење да нису 
осуђивани (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење 
да се против кандидата не води истрага и кривични посту-
пак (уверење издаје суд, не старије од 6 месеци), крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном, извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних инфор-
мација и провере стручног знања, што је важно за доно-
шење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора достави доказ о здравстве-
ној способности за рад на наведеним пословима. Одлука о 
избору ће бити објављења на огласној табли Дома здравља 
Обреновац, Војводе Мишића 231, Обреновац. Пријаве сла-
ти поштом на наведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или 
лично доставити у писарницу Дома здравља Обреновац, 
Војводе Мишића 231, 11500 Обреновац.

Mедицина
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ОПШТА БОЛНИЦА
35000 Јагодина, Карађорђева 4

Доктор медицине
за рад у Служби за педијатрију

4 извршиоца

Доктор медицине
за рад у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних 

стања
2 извршиоца

Доктор медицине
за рад у Одељењу за радиолошку и ултразвучну 

дијагностику

Доктор медицине
за рад у Одељењу за  патолошку дијагностику

Доктор медицине
за рад у Одељењу неурологије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - доктор медицине са 
положеним стручном испитом. Кандидати подносе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе или уверења о завр-
шеном медицинском факултету, оверену фотокопију уве-
рења/потврде о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију лиценце или решења о упису у именик лекар-
ске коморе, уверење из Националне службе за запошља-
вања (за незапослена лица). Напомена: Ако кандидат кон-
курише за више позиција из овог огласа, може поднети 
једну пријаву са доказима, с тим што у истој пријави мора 
навести тачне позиције за које конкурише. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
документацијом доставити на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Пријава за заснивање радног односа за доктора 
медицине“ или лично у писарници Опште болнице Јагоди-
на. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати.

ДОМ ЗДРАВЉА
БУЈАНОВАЦ

Бујановац, К. Петровића 328
тел. 017/651-315

Доктор стоматологије
на одређено време до 27.03.2018. године, ради 

замене, у Одељењу за дечију превентивну 
стоматологију

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, VII степен стру-
чне спреме, положен стручни испит. Кандидати уз пријаву 
на конкурс подносе следећа документа: молбу за пријем 
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном; 
диплому о завршеној школи (оверена копија); уверење о 
положеном стручном испиту (оригинал или оверена фото-
копија); лиценцу за рад или решење о упису у именик Сто-
матолошке коморе Србије (оверена копија); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); уверење суда да се не води 
кривични поступак; лекарско уверење (подноси кандидат 
који буде изабран). У захтеву (молби) кандидат треба да 
наведе документацију коју је доставио поводом огласа. 
Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља, 
сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, у затвореној 
коверти или послати препоручено поштом, са назнаком: 
„За оглас - доктор стоматологије“. Оглас остаје отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени 
писаним путем.

       Пољопривреда

“ERASEM SEEDS” DOO
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 127

тел. 063/840-5788
e-mail: djurkovic.milos@gmail.com

Инжењер пољопривреде - смер ратарство

УСЛОВИ: VII/1 степен струћне спреме у занимању дипло-
мирани инжењер пољопривреде, возачка дозвола “Б” кате-
горије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook), сертификат MOS-Microsoft Office Specialist. 
Слање пријаве за запослење мејлом. Рок за пријављивање 
је 17.10.2015. године.

ПИК „МОРАВИЦА“ ДОО
24340 Стара Моравица, Сомборски пут бб

e-mail: milan@pikmoravica.rs

Ветеринарски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ветеринарски техни-
чар. Основно знање рада на рачунару, возачка дозвола “Б” 
категорије. Пет година радног искуства.

Дипломирани ветеринар
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани ветери-
нар. Основно знање рада на рачунару, возачка дозвола “Б” 
категорије.

ОСТАЛО: Кандидати могу своје биографије слати на горена-
ведену и-мејл адресу. Оглас остаје отворен до 31.10.2015. 
године.

     Саобраћај и везе

„ЈУГОПРЕВОЗ“ ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Алексе Шантића 2

тел/факс: 026/516-921, 336-514

Дипломирани правник
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни 
факултет, са или без радног искуства, познавање рада на 
рачунару (MS Office), знање енглеског језика, возачка доз-
вола Б категорије, изражене способности координације и 
контроле рада, систематичност и прецизност у раду. Оглас 
остаје отворен до 20.10.2015. године

Контролор техничког прегледа
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, струке машин-
ске, образовног профила у области мотора и возила и 
струке саобраћајне, образовног профила у области друм-
ског саобраћаја, са или без радног искуства, обавезно посе-
довање возачке дозволе за управљање возилима оне кате-

Mедицина / Пољопривреда / Саобраћај и везе
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горије чији преглед обавља, да у последње четири године 
није правоснажно осуђиван за кривична дела из групе 
против живота и тела, кривична дела против службене 
дужности, као и да се против њега не води истрага за ова 
кривична дела, односно да није подигнута оптужница за 
ова кривична дела. Особине кандидата: радна дисципли-
на, организованост, спремност за извршавање задатака и 
учење, одговорност, љубазност, тимски рад. Оглас остаје 
отворен до 20.10.2015. године.

        Култура и информисање

НАРОДНО ПОЗОРИШЕ “СТЕРИЈА”
26300 Вршац, Светосавски трг 6

тел. 013/821-110

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора Народног позоришта „Стерија” 
у Вршцу може бити именовано лице које испуњава сле-
деће услове: има високу стручну спрему VII/1, 3 године 
радног искуства на руководећим пословима у култури, 
медијима и информисању, да предложи Програм рада и 
развоја позоришта и испуњава законске услове за имено-
вање. Директор се именује на мандат од четири године. 
Уз пријаву кандидат треба да достави следеће доказе: уве-
рење о држављанству РС (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старију од шест месеци), диплому или уверење о 
завршеном факултету (оверену фотокопију, не старију од 
шест месеци), потврду о радном искуству на руководећим 
пословима у култури, медијима и информисању (оригинал 
или оверену фотокопију, не старију од шест месеци), уве-
рење надлежне полицијске управе о некажњавању (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старију од шест месеци). 
Кандидат за директора дужан је да уз пријаву и доказе о 
испуњавању услова предложи и Програм рада и развоја 
Народног позоришта „Стерија” Вршац за мандатни период 
од четири године, као саставни део конкурсне документа-
ције. Пријаву са доказима и Програмом рада и развоја дос-
тави на адресу: Народно позориште „Стерија”, Светосавски 
трг 6, 26300 Вршац или непосредно у секретаријату ове 
установе. Лекарско уверење се доставља након спроведе-
ног поступка избора. Рок за пријављивање на јавни конурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се одбацују и неће се 
разматрати. Све додатне информације могу се добити на 
телефон: 013/821-110. 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 19

тел. 030/423-592, 030/423-543

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - филолошки или фило-
зофски факултет, 5 година радног искуства у култури и 
поседовање организаторских способности. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуње-
ности критеријума: радну биографију, оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченој стручној спреми, оверену 
фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству, 
уверење о држављанству Републике Србије (или оверена 
копија не старија од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (или оверене копије не старије од шест месеци), 
доказ о општој здравственој способности/лекарско уве-
рење (не старије од 1 месеца, оригинал). Као саставни део 

конкурсне документације кандидат је дужан да предложи 
програм рада и развоја Народне библиотеке Бор. Рок за 
подношење пријаве кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања јавног конкурса, са назнаком: „Пријава на конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

БИБЛИОТЕКА
“ДР ВИЋЕНТИЈЕ РАКИЋ”

35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 035/573-061

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; најмање три годи-
не радног искуства у области културе; да нема законских 
сметњи за његово именовање, односно да није осуђиван за 
дела која га чине неподобним за обављање послова дирек-
тора. Уз пријаву доставити: доказ о стеченом образовању 
(оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књи-
ге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); уверење да није осуђиван за кривично дело 
и да се против њега не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци); доказ о радном искуству (потврда од послода-
вца у области културе); кратку биографију; програм рада и 
развоја установе. Пријаве са назнаком: “Конкурс за дирек-
тора”, у затвореним кловертама, слати у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса на наведену адресу. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

          Наука и образовање
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

   У радни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако:

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

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

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

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

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој уста-
нови на захтев директора.
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БЕОГРА Д
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“

11080 Земун, Емилије Јакшић 31а
тел. 011/3752-300

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 15/2013) и услове прописане чл. 8, 120 и 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 72/09 и 52/11, 55/13, 35/15 - аут. тумачење и 
69/2015). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе 
оверену фотокопију дипломе о степену и врсти образовања 
и уверење о држављанству РС. Лекарско уверење кандида-
ти ће доставити по коначности одлуке директора о избору, 
а пре закључења уговора о раду. Установа прибавља доказ 
прописан у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (потврду надлежног органа 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Пријаву и осталу 
потребну документацију кандидати треба да доставе на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАТЕШКИ И
ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ

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

Редовни професор за ужу научну област 
Информациони системи и технологије

УСЛОВИ: Услови су предвиђени чл. 64 и 65 Закона о висо-
ком образовању и општим актима факултета. Уз пријаву 
приложити: оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним студијама, магистарским (мастер) и докторским 
студијама, одлуку о последњем избору у звање, биографију 
са списком објављених радова, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, 
уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак. Молбу и документацију доставити лично или путем 
поште на наведену адресу, са назнаком: “За конкурсну 
комисију”.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
11306 Гроцка, Булевар револуције 19

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - најмање висока 
стручна спрема економског, односно финансијско-књиго-
водственог смера; психичка, физичка и здравствена спо-
собност; потврда да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Конкурс је отворен осам дана од дана оглашавања. Канди-
дат школи треба да достави: пријаву на конкурс, уверење о 
држављанству, доказ о стеченом одговарајућем образовању 

- стручној спреми. Неблаговремене и непотпуне молбе неће 
се узимати у разматрање. Молбе са потребном документа-
цијом доставити на адресу: Основна музичка школа, Буле-
вар револуције 19, 11306 Гроцка, са назнаком: „За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11000 Београд, Благоја Паровића 156

тел. 011/3531-018

Наставник у звању доцента за предмет 
Теорија и методика атлетике, ужа научна 

област Теорија и технологија спорта и 
физичког васпитања

за период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 
64 и 65 Закона о високом образовању и да имају завршен 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Факултет спорта и физичког васпитања. Потребна доку-
ментација: молба, биографија - CV, списак објављених 
радова, фотокопије диплома: основне академске студије, 
мастер (магистарске) студије, докторске студије, оригинал 
радови на увид. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник - доцент за ужу научну област 
Екологија шума, заштита и унапређивање 

животне средине
на одређено време од 5 година, без обзира на радно 

искуство

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из области шумар-
ства, способност за наставни рад, научни, односно стручни 
радови, шумарски факултет, одсек - шумарство.

Наставник - доцент за ужу научну област 
Финална прерада дрвета

на одређено време од 5 година, без обзира на радно 
искуство

УСЛОВИ: научни степен доктора биотехничких наука, спо-
собност за наставни рад, научни, односно стручни радови, 
шумарски факултет, одсек - ТМП.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака радника Шумарског факултета. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова 
конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне 
књиге рођених, држављанство, списак научних и струч-
них радова, сепарати радова,...), достављају се надлежној 
служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 
1, у року од 8 дана од дана објављивања.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник српског језика и књижевности
са 45% радног времена, на одређено време ради 

замене запослене која обавља послове помоћника 
директора, најдуже до 31.08.2016. године

Наставник математике
са 45% радног времена, на одређено време ради 

замене запослене која обавља послове помоћника 
директора, најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13) 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и сарадника у настави у стручним школама 
за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни 
гласник РС“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12). Наставници поред 
наведене стручне спреме морају имати стручну дефекто-
лошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога. Поред општих услова и наведених услова у 
погледу стручности, кандидати треба да испуњавају и дру-
ге посебне услове: да имају психичку, физичку и здравстве-

ну способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
РС; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (прибавља 
установа). Уз пријаву са кратком биографијом кандидат 
треба да достави оверене фотокопије докумената којима 
доказује да испуњава услове конкурса (диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству РС, извод из мати-
чне књиге рођених) и доказ да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда, 
уверење и сл.) из чл. 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања (од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе). Доказ да је кандидат психички, физички и здрав-
ствено способан за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о 
испуњености услова се подносе на адресу школе, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „МЛАДОСТ“
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - висока стручна 
спрема сходно чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања, чл. 4 Закона о изменама и допунама Закона 
о основама система образовања и васпитања и одредба-
ма Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника за рад у основној школи; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; познавање језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Оверене фотокопије 
тражене документације о испуњености услова конкурса 
доставити на наведену адресу.

ОШ “МЛАДОСТ”
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник српског језика
за 20 сати радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање - висока стручна 
спрема сходно чл.8. Закона о основама система образовања 
и васпитања, чл.4. Закона о изменама и допунама закона о 
основама система образовања и васпитања и одредбама 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника за рад у основној школи, држављан-
ство Републике Србије, психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављења, за кривично дело примања 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, познавање језика на коме се остварује образов-
но васпитни рад. Оверене фотокопије тражене документа-
ције о испуњености услова конкурса доставити на наведену 
адресу.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-081

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Олигофренологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат наука из специјалне едукације и реха-
билитације; да испуњава услове предвиђене чл. 64. ст. 
5. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
76/2005, 44/2010, 99/14), као и Статутом Факултета за 
избор у звање доцента.

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Олигофренологија

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; завршен факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију; просечне оцене 
на студијама првог степена најмање 8, као и да испуњава 
услове предвиђене чл. 72. Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 44/10, 93/12 и 89/13, 99/14) и 
услове предвиђене Статутом Факултета.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава 
на конкурс, биографију, библиографију, оверене копије 
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство 
и потврда надлежног органа да кандидат није под истра-
гом. Пријаве са свим приломима подносе се Факултету на 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ

11000 Београд, Здравка Челара 16

Оглас објављен 16.09.2015. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: чувар.

ОШ “РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
11080 Земун, Призренска 37

e-mail: rapozemun@ptt.rs; rapozemun@gmail.com
www.osradivojpopovic.edu.rs

тел. 011/3076-423

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до окончања привремене спречености 

за рад
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани дефе-
ктолог - сурдолог.

Стручни сарадник - психолог
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до окончања привремене спречености 
за рад

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - да је кандидат стекао 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије) по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 

године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године (чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
72/09, 52/2011, 55/2015, 35/2015 - аутентично тумачење 
и 68/2015), послове психолога може да обавља лице које 
има високу школску спрему (филозофски факултет - одго-
варајући стручни назив).

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до окончања привремене спречености 
за рад

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09.2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године (чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, 72/09, 52/2011, 55/2015, 
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015). Кандидат тре-
ба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме 
предвиђене Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, васпитача и стручних сарадника у основној школи за 
глуве и наглуве ученике (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 4/98), професор физичког васпитања; професор 
физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; 
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације; профе-
сор физичког васпитања - дпломирани кинезитерапеут; 
наставник физичког васпитања - доказ оверена фотокопија 
дипломе о одговарајућем образовању (овера не старија од 
6 месеци).

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, да је оспо-
собљен на факултету за специјалну едукацију и рехаби-
литацију (дефектолошки факултет) за рад са ученицима 
ометеним у развоју - доказ уверење о оспособљености кан-
дидата за рад са ученицима ометеним у развоју (оверена 
фотокопија оригинала не старијег од 6 месеци); да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ - уверење при-
бавља установа); држављанство Републике Србије (ори-
гинал или оверена копија не старија од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија 
оригинала не старијег од 6 месеци); доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
(потврда/уверење одговарајуће високошколске установе о 
броју остварених бодова и положеним испитима) или ове-
рена фотокопија (не старија од 6 месеци) уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу); доказ 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ сагласно чл. 121 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања); лекарско уверење (оригинал не 
старији од 6 месеци или оверена фотокопија оригинала не 
старијег од 6 месеци - подноси само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду). У поступку одлучивања о избо-
ру васпитача, стручног сарадника - психолога и наставника 
физичког васпитања директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способ-

Наука и образовање
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ности врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Документа се 
по окончању конкурса не враћају кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/ 3974-349

Ванредни професор за ужу научну област 
Физиологија

на одређено време од 5 година 

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

Асистент за ужу научну област Физиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски, медицински или биолош-
ки факултет са укупном просечном оценом најмање 8,00, 
студент докторских студија или магистар наука из научне 
области за коју се бира и коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведе-
них услова, кандидати треба да испуњавају и друге усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом образовању и 
Статутом Фармацеутског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса (у складу са Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета 
и Правилником о ближим условима избора у звање настав-
ника на Фармацеутском факултету ), подносе се Архиви 
Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/ 3974-349

Конкурс објављен 30.09.2015. године у публика-
цији “Послови”, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”
11561 Дудовица, Др Воје Даниловића 17

тел. 011/8186-280, 8187-011

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, чланом 
59 и чланом 120 Закона о основама образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15, 
68/15), и то: да има одговарајуће високо образовања стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 

струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника основне школе, педагога или психо-
лога; поседовање држављанства Републике Србије; посе-
довање дозволе за рад (положен стручни испит, односно 
испит за лиценцу за наставника односно стручног сарадни-
ка); да је савладао обуку и да има положен испит за дирек-
тора установе; поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; знање језика 
на којем се изводи образовно -васпити рад; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или извод из мати-
чне књиге рођених); оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику); оверен 
препис или оверену фотокопију уверење о положеном 
стручном испитуодносно испиту за лиценцу; потврду о рад-
ном стажу у области образовања и васпитања; радну био-
графију; доказ о поседовању организационих способности 
(факултативно). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма, канидат је дужан да достави пре закључења уговора 
о раду. Наведена документација не може бити старија од 
шест месеци. Доказ о неосуђиваности и доказ о поседо-
вању недискриминаторног понашања на страни кандидата 
прибавља школа пре доношења одлуке о избору. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у секретаријату 
школе на тел: 011/8186-280 и 8187-011. Пријеве доставити 
лично или путем препоручене поште, на горенаведену адр-
су школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Сарадник у настави на Катедри за 
физиологију, наставни предмет: 

Функционална морфологија човека
са 2/3 радног времена, на одређено време

3 извршиоца 

УСЛОВИ: завршен фармацеутски или медицински факултет 
са укупном просечном оценом најмање 8,00. Поред наведе-
них услова, кандидати треба да испуњавају и друге усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом образовању и 
Статутом Фармацеутског факултета. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да доставе и радну биографију (CV), као 
и следећу документацију: извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), доказ о стеченом 
образовању (оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству 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 
у публикацији “Послови”.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник за ужу научну 
област Друштвене науке

на одређено време, изборни период од 5 година, са 
непуним радним временом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: VIII степен стручне 
спреме, докторат наука из научне области друштвених нау-
ка, са завршеним факултетом који припада научној области 
друштвено-хуманистичких наука. Остали услови утврђени 
су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 99 и 100 Статута Техничког 
факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања и 
заснивању радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник за ужу научну 
област Економија

на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: VIII степен стру-
чне спреме, докторат наука из научне области Економија, 
са завршеним економским факултетом. Остали услови 
утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чл. 99 и 100 Статута 
Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитетских настав-
ника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник за ужу научну 
област Индустријски менаџмент

на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: VIII степен стру-
чне спреме, докторат техничких наука из научне области 
Инжењерски менаџмент, са завршеним техничким факул-
тетом, студијски програм машинство. Остали услови 
утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005) и чл. 104 и 105 Статута 
Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитетских настав-
ника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник за ужу научну 
област Машинство

на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: VIII степен стру-
чне спреме, докторат техничких наука из научне области 
Машинство, са завршеним машинским факултетом. Остали 

услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005) и чл. 99 и 100 
Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о 
стицању звања и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник енглеског 
језика

на одређено време, изборни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне 
спреме, са завршеним филолошким факултетом, дипломи-
рани професор енглеског језика и књижевности. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 68 Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и члана 103 Ста-
тута Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник за ужу научну 
област Минералне и рециклажне 

технологије
на одређено време, изборни период од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен 
стручне спреме, дипломирани инжењер рударства, моду-
ла Рециклажне технологије и одрживи развој и уписане 
мастер академске студије на истом модулу. Остали услови 
утврђени су одредбом члана 71 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и члана 109 Статута 
Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник за ужу научну 
област Хемија, хемијска технологија и 

хемијско инжењерство
на одређено време, изборни период од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: VII/1 степен стру-
чне спреме, дипломирани инжењер технологије - мастер, 
са завршеним техничким факултетом, студијског програ-
ма технолошко инжењерство и уписане докторске ака-
демске студије. Остали услови утврђени су одредбом чла-
на 72 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
44/2010) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити 
доказе о испуњености услова (биографија, списак радо-
ва, копије научних и стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног органа о 
непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у ори-
гиналу или овереном препису и не старија од шест месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова 
достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, Војске 
Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

Наука и образовање
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ЧАЧАК
ВИСОКА ШКОЛА

ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник за ужу стручну област 
Организација и менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора наука из научне области за коју се бира у звање, спо-
собност за наставни рад. Ближи услови за избор у звање 
наставника одређени су чланом 64 Закона о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутен. тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 - аутен. тумачење, 
45/15 и 68/15), у складу са препорукама Националног саве-
та Републике Србије из члана 11 став 1 тачка 13 Закона, 
Статутом и Правилником о избору у звање наставника и 
сарадника Високе школе техничких струковних студија 
Чачак (http://www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-
akta.html). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, 
списак научних и стручних радова, радови, оригинали или 
оверене копије диплома, уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених), подносе се Високој школи тех-
ничких струковних студија Чачак, 32000 Чачак, Светог Саве 
65, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“ и на интернет страници школе: www.
visokaskolacacak.edu.rs.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32300 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор хемијских нау-
ка, доктор техничких наука, доктор наука - хемијске науке, 
доктор наука - биохемијске науке, доктор наука - физико-
хемијске науке, доктор наука - технолошко инжењерство. 
Остали услови за избор у звање наставника утврђени су 
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом факул-
тета. Напомена: Кандидат мора да испуњава општи преду-
слов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 
Закона о високом образовању и дужан је да уз пријаву на 
конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа. 
Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или не 
испуњавају овај услов неће се узети у разматрање. Прија-
ва на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања и број телефона, 
податке о образовању, податке о радном искуству и дру-
го. Прилози уз пријаву: доказ надлежног органа о неос-
уђиваности, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплома о одбрањеној докторској дисер-
тацији, библиографија (списак научних и стручних радо-
ва) и радови. Све исправе се достављају у оригиналу или 
овереној фотокопији. Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана 34. 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ”

32230 Гуча, Пионирска 5

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (у даљем 
тексту: Закон), за наставника основне школе, педагога или 
психолога школе; да има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе, да има најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, да има психич-
ку, 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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије - услови из члана 120 
Закона. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурса доста-
ви: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, којим доказује испуњеност услова 
за наставника основне школе, педагога или психолога, 
оверен препис - фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно лиценци, потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања, доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци), уверење да није осуђи-
ван, у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона 
- прибавља школа, уверење надлежног суда да се не води 
истрага ни за које кривично дело (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и прегледом 
програма рада директора школа. Директор школе се бира 
на период од 4 године. Мандат директора тече од дана сту-
пања на дужност. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити поштом, на адресу: ОШ 
„Академик Миленко Шушић“ Гуча, Пионирска 5, 32230 Гуча 
или лично, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ЈАГОДИНА
ГИМНАЗИЈА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-549

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
одговарајуће високо образовање за наставника, психолога 
и педагога; држављанство Републике Србије; да има доз-
волу за рад (лиценцу за наставника, педагога и психолога), 
односно положен стручни испит; да има најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
(подноси кандидат који је изабран пре закључења уговора 
о раду); да зна језик на коме се обавља образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, оверену фотокопију уверења 
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о положеном стручном испиту/лиценци, потврду о раду у 
области образовања и васпитања, извод из матичне књиге 
рођених/венчаних, преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично код секретара 
школе, у затвореној коверти, на наведену адресу. Лице за 
контакт: Ивана Николић, 035/563-549.

ГИМНАЗИЈА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб

тел. 035/563-549

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, односно 
степен и врсту стручне спреме у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији: да испуњава услове 
из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (овај 
доказ прибавља школа); да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење (прилаже кан-
дидат који буде изабран на конкурс, пре закључења уго-
вора). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Са кандидатима пријављеним на конкурс 
надлежна Служба за запошљавање ће обавити претходну 
проверу психофизичких способности. Пријаве са докумен-
тацијом слати препорученом поштом или доставити лич-
но код секретара школе у затвореној коверти на наведену 
адресу. Контакт особа: Ивана Николић.

КИКИНДА
ОШ “БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
Банатска Топола, Вука Караџића 20

тел. 0230/67-203

Наставник физичког васпитања
са 24 сата недељно, односно 60% норме, на 
одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор физич-
ког васпитања, професор физичке културе, дипломирани 
педагог физичке културе, професор физичког васпитања 
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране, профе-
сор физичког васпитања - дипломирани организатор спорт-
ске рекреације, професор физичког васпитања - дипломи-
рани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања 
и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинези-
терапије (доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченој 
стручној спреми); извод из матичне књиге рођених; уве-

рење о држављанству или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење о неосуђиваности школа ће тражити по службе-
ној дужности); лекарско уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима - школа 
ће тражити од изабраног кандидата.

ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати 
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“, на горена-
ведену адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона: 0230/67-203.

ДЕЧЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ“

24400 Сента, Златне греде 7

Васпитач
на мађарском језику, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће више образо-
вање, односно високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне стурковне студије) у трајању од три године 
или на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, спец. академске студије или специјалистичке 
струковне студије) - васпитач, у складу са законом - доказ 
је оверена фотокопија дипломе; лекарско уверење о пси-
хофизичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС и 
познавање језика на којем се обавља образовно-васпитни 
рад. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”
23300 Кикинда, Светосавска 19

тел. 0230/22-474

Наставник виолине
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана (до повратка са породиљског 
одсуства)

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће обра-
зовање, односно да је дипломирани музичар, усмерење 
виолиниста; или дипломирани музичар - виолиниста, ака-
демски музичар виолиниста или мастер музички уметник, 
професионални статус - виолиниста; да поседује психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; да поседује држављанство РС; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да достави: уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о стеченом образовању; 
уверење или потврду да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких или методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у топку студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
или уверење о положеном стручном испиту односно испиту 
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за лиценцу или уверење високошколске установе да кан-
дидат има положен испит из психологије и из педагогије; 
доказ о знању језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидат који су одговарајуће образовање 
стекли на језику на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад), лекарско уверење да има психофизичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду, доказ да 
кандидат није опсуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела - обавља школа по службеној дужнос-
ти. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу школе.

КРАГУЈЕВАЦ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област 
Хирургија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном про-
сечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије или магистар медицинских наука коме је прихваће-
на тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Биохемија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном про-
сечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске 
студије или магистар медицинских наука коме је прихваће-
на тема докторске дисертације. 

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005.), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факулте-
та медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на 
конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним док-
торским студијама, фотокопију оверених диплома, списак 
стручних и научних публикација и по један примерак тих 
публикација. Сву конкурсну документацију, као доказе о 
испуњености услова, обавезно доставити и у електронској 
форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Дидактика и методика наставе

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни степен доктора дидактичко-методичких 
наука, услови прописани чланом 64 став 5 Закона о висо-
ком образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 93/12, 89/13, 99/14 - аутен-
тично тумачење и 68/15), Статутом универзитета у Крагује-
вцу и Статутом факултета и ближи услови утврђени Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст), број I-01-13 од 10.01.2014. године, у складу 

са којима ће бити извршен избор, непостојање сметњи из 
члана 62 став 4 Закона о високом образовању. Уз пријаву 
на конкурс доставити: оверене фотокопије свих диплома, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак 
објављених стручних и научних радова, као и саме радове, 
доказ о неосуђиваности правоснажном судском пресудом 
за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом обра-
зовању, мишљење студената о педагошком раду наставни-
ка и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблавремене пријаве неће се разматрати.

КРАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

тел. 036/5150-024

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области правних 
наука. Кандидат треба да испуњава опште и посебне усло-
ве предвиђене чланом 64 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тума-
чење и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, број II-01-95 од 30.03.2015. године), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014. године), Статутом 
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 
(пречишћен текст, бр. 303 од 17.03.2015. године), у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата, 
као и опште услове за заснивање радног односа утврђене 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14). Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, потписан формулар за пријављивање кандидата, као 
и снимљени фајл формулара на CD-у (линк: http://www.hit-
vb.kg.ac.rs/index.php/konkursi), фотокопију публикованих 
радова наведених у конкурсном формулару, оверене копије 
диплома или уверења о стеченом научном називу, уверење 
о држављанству, доказе о испуњавању општих предусло-
ва у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 4 
Закона о високом образовању и чланом 125е Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс”.

ЛЕСКОВАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУКА ДИНИЋ”

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

Исправља се текст огласа објављен у публикацији 
„Послови“ бр. 641 од 30.09.2015. године, за рад-
но место: васпитач, на одређено време до поврат-
ка запослене са одсуства са рада ради неге детета 
и исправно треба да гласи: васпитач, на одређено 
време до повратка запослене са трудничког боло-
вања, породиљског боловања и одсуства са рада 
ради неге детета. У осталом делу текст огласа остаје 
исти.
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ПУ “ВУКИЦА МИТРОВИЋ”
16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1

тел. 016/255-366

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2015/16. годину, 

односно до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
је држављанин Републике Србије; да има завршен најмање 
IV степен стручне спреме; положен испит из уводне обуке 
за педагошког асистента; да поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом (уверење 
доставља кандидат пре закључења уговора о раду); да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (уверење прибавља устано-
ва); да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: краћу радну 
биографију (CV), уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, сертификат Министарства про-
свете о завршеној уводној обуци за педагошке асистенте, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија). Уверење из казнене евиденције прибавља 
установа по службеној дужности. Наведена документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од стране надлежног органа као доказ 
да су верне оригиналу. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. За бли-
же информације о конкурсу обратите се правној служби, на 
број телефона: 016/255-366.

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Експериментална 

биологија и биотехнологија
на Департману за биологију и екологију, на одређено 

време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор биолошких наука.

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Ботаника

на Департману за биологију и екологију, на одређено 
време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор биолошких или еколошких наука.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Ботаника

на Департману за биологију и екологију, на одређено 
време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор биолошких наука. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биогра-
фију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних 
радова са библиографским подацима, као и саме радове 
(списак радова доставити и у електронском облику, за сва-
ки рад у часопису навести одговарајући линк), за радно 
место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на кон-
курс је 15 дана.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/804-832

Наставник биологије
са 40% радног времена на одређено време до 

повратка одсутног запосленог или до преузимања 
запосленог, односно до коначности одлуке о избору 
кандидата по конкурсу за пријем у радни однос на 

неодређено време

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломи-
рани биолог, смер заштита животне средине; дипломи-
рани професор биологије; дипломирани биолог - мастер; 
дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани 
биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер 
професор биологије. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије биологије. Испуњеност услова из члана 120, 121 
ст. 9 и 10 и чл. 8 ст. 2 т. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити у овереној 
фотокопији (документа се не враћају): диплому, односно 
уверење о стеченој стручној спреми (лица која су стекла 
академско звање мастер предају ту диплому и диплому 
или уверење о завршеним основним студијама); доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (студентска књижица/индекс, 
уверење високошколске установе из ког се види да је кан-
дидат положио испите из педагогије и психологије или 
доказ да је кандидат положио испит за лиценцу); извод из 
матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009. годи-
не; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело из члана 120. став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прибавља школа по службе-
ној дужности. Кандидати које у смислу одредби члана 130 
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
директор упути на проверу психофизичких способности 
које врши Национална служба за запошљавање, дужни су 
да јој се подвргну у законском термину. Уз пријаву прило-
жити кратку биографију и обавезно навести контакт теле-
фон, адресу становања и мејл (пожељно). Пријаве достави-
ти лично или поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник ликовне културе
са 10% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: дипломирани сликар; академски сликар-ликовни 
педагог; академски графичар - ликовни педагог; академ-
ски вајар - ликовни педагог; дипломирани сликар - про-
фесор ликовне културе; дипломирани графичар-професор 
ликовне културе; дипломирани вајар-професор ликовне 
културе; дипломирани графички дизајнер - професор 
ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних 
медија - професор ликовне културе; дипломирани умет-
ник фотографије-професор ликовне културе; дипломирани 
вајар; дипломирани графички дизајнер; дипломирани архи-
текта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног 
сликарства; дипломирани графичар; професор ликовних 
уметности; дипломирани графичар визуелних комуникација 
- професор ликовне културе; професор или дипломирани 
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историчар уметности; мастер ликовни уметник (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна); мастер при-
мењени уметник (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер 
(завршене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизајна); мас-
тер историчар уметности (завршене основне академске 
студије из области историје уметности); лице са заврше-
ним факултетом лилковних уметности; лице са завршеним 
факултетом примењених уметности. Испуњеност услова из 
члана 120, 121 ст. 9 и 10 и чл. 8 ст. 2 т. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву достави-
ти у овереној фотокопији (документа се не враћају): дипло-
му, односно уверење о стеченој стручној спреми; доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (студентска књижица/
индекс, уверење високошколске установе из ког се види 
да је кандидат положио испите из педагогије и психологије 
или доказ да је кандидат положио испит за лиценцу); извод 
из матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009. 
године; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело из члана 120. став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прибавља школа по службе-
ној дужности. Кандидати које у смислу одредби члана 130 
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
директор упути на проверу психофизичких способности 
које врши Национална служба за запошљавање, дужни су 
да јој се подвргну у законском термину. Уз пријаву прило-
жити кратку биографију и обавезно навести контакт теле-
фон, адресу становања и мејл (пожељно). Пријаве достави-
ти лично или поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник флауте
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: степен и врста образовања наставника у основној 
музичкој школи прописани у складу са чл. 2 ст. 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 18/13); општи услови за рад из Закона о раду; 
услови из чл. 8 ст. 2 и 4 и чл. 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања; образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз 
ручно потписану пријаву са биографијом, кандидат треба 
да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању и додатак дипломи (за завршене мастер 
студије), односно уверење о дипломирању уколико дипло-
ма још није издата; уверење о положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно уверење о положеном 

испиту за лиценцу (испуњеност услова из чл. 8 ст. 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања); извод 
из матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009. 
године; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); да лице зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ је прило-
жена диплома о стеченом образовању). Изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду, доставља лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела наведена у члану 120 ст.1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања прибавља 
школа. Кандидати који буду позвани од стране школе, дуж-
ни су да приступе провери психофизичких способности коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да 
у пријави наведу контакт телефон како би били обавеште-
ни о поступку провере психофизичких способности. Прија-
ве кандидата који не приступе провери психифизичких 
способности неће се разматрати. Документа се предају у 
оригиналу или у овереној фотокопији, путем поште или 
непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ ,,СЕЛАКОВАЦ”

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5333-200

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
2 извршиоца

Наставник српског и босанског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник математике
са 88% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на 
основу члана 120. Закона о основама система образовања 
и васпитања; да поседује одговарајуће образовање, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да поднесу: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду да кан-
дидат има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским пре-
носом бодова. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности, из члана 120. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања, прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона: 020/5333-200. Пријаве на конкурс слати у року од 8 
дана од дана објављивања, лично или на адресу школе: 
ОШ ”Селаковац”, Дубровачка 408, 36300 Нови Пазар.

Наука и образовање
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НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Одсек за историју
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Историја модерног доба

Одсек за медијске студије
Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Инфорамтика у друштвеним и 

хуманистичким профилима
Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Психологија

Одсек за психологију
Наставника (сва звања) за ужу научну 

област Психологија

Одсек за српски језик и лингвистику
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Српски језик и лингвистика

Одсек за српски језик и лингвистику
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Српски језик и лингвистика

Одсек за српски језик и лингвистику
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Српски језик и лингвистика
Одсек за филозофију

Наставника (сва звања) за ужу научну 
област Филозофске науке

Одсек за филозофију
Асистент за ужу научну област Филозофске 

науке
Одсек за хунгарологију

Лектор за ужу научну област Општа и 
мађарска лингвистика

УСЛОВИ: Потребна документација за пријављивање на 
конкурс: 1. наставник (сва звања) - универзитетски про-
фесор: оверена фотокопија дипломе доктора наука; био-
графија састављена на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata образац пријаве на конкурс 
за избор у звање универзитетског наставника), у папир-
ном облику и на CD-у, подаци о досадашњем раду, списак 
стручних и научних радова, као и сами радови; 2. асистент 
и виши наставник вештина: оверена фотокопија дипломе 
о завршеним основним и мастер студијама или магистарс-
ким студијама; потврда да су уписани на докторске студије 
или потврда да је тема докторске дисертације одобрена 
(за кандидате који завршавају докторат по раније важећим 
прописима) - само за асистенте; биографија састављена на 
основу упитника који се може преузети са веб-сајта факул-
тета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata, 
извештај за избор у звање сарадника), у папирном обли-
ку и на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак струч-
них и научних радова, као и сами радови; 3. аарадник у 
настави или лектор: оверена фотокопија дипломе о завр-
шеним основним студијама; потврда да су уписани на одго-
варајуће мастер академске студије (само за сарадника у 
настави); биографија састављена на основу упитника који 

се може преузети са веб-сајта факултета (www.ff.uns.ac.rs/
fakultet/formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у 
звање сарадника), у папирном облику и на CD-у; подаци о 
досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као 
и сами радови.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова доставити на адресу: Филозофски факултет 
Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
“МИЛАН ПЕТРОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32
тел. 021/6616-366

e-mail: skolamp@eunet.rs

Наставник предметне наставе
до повратка радница са породиљског одсуства

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер или 
специјалистичке академске студије), одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - звање дефектолог, пасивно знање рада на 
рачунару.

Наставник предметне наставе
до повратка радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер или 
специјалистичке академске студије), одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - звање дефектолог, пасивно знање рада на 
рачунару.

Наставник предметне наставе
до повратка радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер или 
специјалистичке академске студије), одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - проф. мађарског језика, пасивно знање 
рада на рачунару.

Наставник предметне наставе
до повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер или 
специјалистичке академске студије), одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - дипл.англиста, пасивно знање рада на 
рачунару.

Наставник у кућној настави
до повратка радница са породиљског одсуства

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер или 
специјалистичке академске студије), одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - дефектолог, пасивно знање рада на рачу-
нару.

Наука и образовање
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Наставник у кућној настави
до повратка радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер или 
специјалистичке академске студије), одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - дефектолог, пасивно знање рада на рачу-
нару.

Наставник разредне наставе
до повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер или 
специјалистичке академске студије), одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - дефектолог, пасивно знање рада на рачу-
нару.

Наставник разредно предметне наставе
до повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер или 
специјалистичке академске студије), одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - дефектолог, пасивно знање рада на рачу-
нару.

Наставник индивидуалне наставе
до повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер или 
специјалистичке академске студије), одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - дефектолог, пасивно знање рада на рачу-
нару.

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА

Доктор стоматологије
на одређено време

УСЛОВИ: у складу са Законом о изменама и допунама Зако-
на о буџетском систему - („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 93/12, 62/13 и 63/13 - исправка). Тражена струч-
на спрема: високо образовање (VII степен) на студијама 
другог степена (дипломске академске студије- мастер или 
специјалистичке академске студије), одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
пет година - звање доктор стоматологије, пасивно знање 
рада на рачунару, положен стручни испит.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Дефектолог васпитач
на одређено време до повратка са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: Тражена стручна спрема: високо образовање 
(VII) на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер или специјалистичке академске студије), 
одговарајуће високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године - звање дефектолог, 
пасивно знање рада на рачунару.

Поред дефинисане стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају опште услове за заснивање радног односа: да 

имају психичку, 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. Уз 
пријаву на одређено радно место по конкурсу, доставити: 
доказ о стручној спреми и уверење о држављанству. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности, 
изабрани канидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Уверење о некажњавању школа прибавља по службеној 
дужности за изабраног кандидата. У поступку одлучивања 
о избору наставника, школа врши ужи избор кандидата, 
који се упућују на предходну проверу психофизичких спо-
собности код надлежне службе за послове запошљавања. 
Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговреме пријаве, неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са траженом документа-
цијом послати на адресу: Школа за основно и средње обра-
зовање „Милан Петровић” са домом ученика, 21000 Нови 
Сад, Браће Рибникар 32, са назнаком: „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ДУГА”
21000 Нови Сад, Лукијана Мушицког 8

тел. 069/1100-246
e-mail: dugavrt@gmail.com

Васпитно-образовни рад - стручна пракса

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме у занимању стриковни 
васпитач, лице без радног искуства, рад ван радног одно-
са - стручна пракса. Пријаве за запослење слати мејлом, 
јављање кандидата на контакт тел. 069/1100-246. Рок за 
пријављивање на конкурс је 31.10.2015. године.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕТИЊСТВО“

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а
тел. 021/832-894

Курир
на одређено време до краја радне 2015/2016. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - IV степен стручне 
спреме, психофизичка и здравствена способност, да кан-
дидат 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. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да доставе: уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и извод из матичне књиге рођених. Све 
фотокопије морају бити оверене од страна надлежног орга-
на. 

Васпитач
на одређено време, до краја радне 2015/2016. 

године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем 
у радни однос, у складу са члановима 120. и 121. Закона о 
основама система образовања и васпитања. Поред општих 
услова утврђених законом, кандидати морају испуњава-
ти и посебне услове за обављање послова код послодав-
ца, у погледу потребног знања и радног искуства: поло-
жен испит за лиценцу за васпитача. Уз пријаву на конкурс, 
кандидати треба да доставе: уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију 
лиценце или уверења о положеном испиту за лиценцу и 
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извод из матичне књиге рођених. Посебно лекарско уве-
рење о психичкој и физичкој здравственој способности за 
рад са децом се доставља пре закључења уговора о раду. 
Извод из казнене евиденције установа ће прибавити служ-
беним путем. Све фотокопије морају бити оверене од стра-
на надлежног органа. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији ,,Послови”, на адресу 
Предшколска установа ,,Детињство” 21230 Жабаљ, Николе 
Тесле 47/а. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МЛАДОСТ”

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18
тел.  021/6042-964

e-mail: mladostpu@gmail.com

Васпитач
на одређено време, а најдуже до краја школске 

године
3 извршиоца

Васпитач
на одређено време, а најдуже до краја школске 

године са 50% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати на радном месту васпитач треба да 
испуњавају следеће услове у погледу образовања: одго-
варајуће више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије), на којима је оспособљен за рад са децом јасленог 
узраста - васпитач, или одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од 3 године или на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) - васпитач.

Медицинска сестра у групи
на одређено време, а најдуже до краја школске 

године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању медицин-
ска сестра - васпитач. Кандидати треба да испуњавају 
следеће опште услове: психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије, познавање 
језика на коме се остварује образовно - васпитни рад (срп-
ски језик). Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи 
краћу биографију са битним подацима о кандидату, кан-
дидат треба да приложи: доказ о поседовању држављан-
ства Републике Србије (извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми. У поступку одлучивања директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење пријава. Психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку 
о избору у року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима. Ближе информације могу се добити код секретара 
установе, на телефон: 6040-656. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Наставник у звање доцент или ванредни 
професор за ужу област Телекомуникације 

и обрада сигнала
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звање доцент за ужу област 
Технологија ливења и термичке обраде, 

инжењерство површина и нано технологије
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

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

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у 
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и 
датум објављивања конкурса), докази о испуњености усло-
ва конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије дипло-
ма и додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству 
(не старији од 6 месеци), оригинални извод из матичне 
књиге рођених, уверење из суда да против кандидата није 
донето решење о спровођењу истраге, није подигнута 
оптужница или поднет оптужни предлог за кривична дела 
за које се гоњење предузима по службеној дужности, свим 
дипломама стеченим у иностранству потребно је приложи-
ти и доказ о нострификацији, списак објављених научних 
радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће разма-
трати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за 
наставнике ће бити отворен 15 дана од дана објављивања 
а за сараднике ће бити отворен 7 дана од дана објављи-
вања.

ПАНЧЕВО
ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“

26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може да се прија-
ви кандидат који поред законом утврђених услова испуња-
ва и посебне услове: лице које има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 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; лице које 
испуњава услове за наставника основне школе, за педагога 
и психолога, има дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; лице које има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; лице које није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; лице које 
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има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству), оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о 
радном искуству у области образовања и васпитања и рад-
ну биографију са предлогом програма рада директора шко-
ле, извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора 
школе“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на телефон број: 013/631-007.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

26000 Панчево, Новосељански пут 31
тел. 013/310-932

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

одсутног запосленог

Наставник предузетништва, практичне 
наставе (I/1, II/7), лековитог и зачинског 

биља, професионалне праксе - РМПТ, 
изборног предмета Аграрни туризам 
и изборног предмета Повртарство у 

заштићеном простору
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

одсутног запосленог

Наставник физичког васпитања
са непуним радним временом - 77%, на одређено 

време преко 60 дана, до повратка одсутног 
запосленог

Наставник практичне наставе - обука 
вожње трактора

на одређено време преко 60 дана, до повратка 
одсутног запосленог

Наставник епизоотиологије, болести 
животиња, професионалне праксе - ВТ, 

патологије (блок), основа хирургије (блок)
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да има одговарајуће образовање (прописану стручну спре-
му) према Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник 
РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2005, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 27/2007, 4/2007, 
77/200, 11/008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 5/2015, 
8/2015, 16/2015) за наведени наставни предмет и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју пољопривреда, производња и пре-
рада хране („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 5/2015) и у складу са чланом 8 став 2 тачка 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања и чланом 8 
став 2 тачка 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 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 пси-

хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (наведени доказ доставља кандидат који буде 
изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора о раду); 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик); да поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (члан 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања). У 
поступку одлучивања о избору по конкурсу, директор ће 
кандидате који уђу у ужи избор упутити на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју ће вршити надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака, у складу са чл. 130 ст. 
4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
својеручно потписану пријаву на конкурс, са назнаком да 
се конкурише за наведено радно место, потребно је при-
ложити следеће: оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик) - диплома издата на српском јези-
ку или уверење да је полагао српски језик на факултету; 
доказ да кандидат поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати 
који имају положен стручни испит или испит за лиценцу 
или који су имали педагогију и психологију на факулте-
ту - дужни су да доставе доказ о томе. Школа прибавља 
доказе о неосуђиваности кандидата службеним путем, па 
није потребно да исто кандидати достављају уз пријаву на 
конкурс. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОВАН БАНДУР”

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3
тел. 013/345-976
фаx. 013/347-328

e-mail: jbandur@panet.co.yu

Наставник клавира
на одређено време, ради замене одсутног

запосленог преко 60 дана

Наставник упоредног клавира
на одређено време, ради замене одсутног

запосленог преко 60 дана

Наставник стручно-теоретских предмета
са 70% радног времена, на одређено време, ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз приложену пријаву, са биографијом и копијом 
личне карте, у радни однос може да буде примљен канди-
дат који: је стекао одговарајуће високо образовање сходно 
члану 8. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, број: 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), 
има држављанство Републике Србије, има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, није осуђиван правоснажном пресудом за кривичнa 
делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова из става 2. алинеја 1, 2 и 5. подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 2. алинеја 3. и 4. прибавља установа. 
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Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата дирек-
тор ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима. Пријаве за конкурс треба послати на адресу: Музич-
ка школа “Јован Бандур” 26000 Панчево. Војводе Живојина 
Мишића 3, са назнаком “за конкурс”.

ГИМНАЗИЈА “УРОШ ПРЕДИЋ”
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5

тел/факс: 013/301-120, 344-483

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка на рад запослене 

коју замењује

Наставник математике
на одређено време до повратка на рад запослене 

коју замењује

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време до повратка на рад запослене 

коју замењује

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 
8. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл 
гласник РС” 72/2009, 52/2011,55/2013 и 35/2015 - аутентич-
но тумачењеи 68/2015) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 15/2013): - део 1. српски језик и књижевност 
- део 13. Математика - део 16. рачунарство и информатика 
кандидати треба обавезно да доставе: 1. пријаву на кон-
курс; 2. диплому о стеченом високом образовању (овере-
ну фотокопију); 3. доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи. Као доказ овог услова се може доставити: 
додатак дипломи из ког се види да је кандидат положио 
испите из педагогије и психологије(оверену фотокопију) 
или -потврду факултета да је кандидат положио испите из 
педагогије и психологије (оригинал или оверену фотоко-
пију) или - фотокопију индекса из ког се види да је канди-
дат положио испите из педагогије и психологије (оверену 
фотокопију) или - доказ да је кандидат положио стручни 
испит или испит за лиценцу (оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о тачној адреси на којој станује кандидат (као доказ 
овог услова кандидат може доставити уверење о пребива-
лишту оригинал или оверену фотокопију или други доку-
менат издат од надлежног органа који садржи тај податак 
у оригиналу или овереној  фотокопији ); уколико се разли-
кује садашње презиме или лично име кандидата, у одно-
су на оно које је уписано на документацији која треба да 
се  доставви (дипломи и др.), кандидат обавезно треба да 
достави доказ о промени личног имена или презимена и то 
потврду о промени личног имена или презимена издату од 
матичне службе у оригиналу или овереној фотокопији или 
други докуменат издат од надлежног органа који садржи 
тај податак у оригиналу или овереној фотокопији); доказ о 
знању српског језика на коме се изводи настава (диплома о 
завршеном школовању на том језику или доказ - потврда о 
положеном испиту из српског језика - у оригиналу или ове-
реној фотокопији); краћу биографију кандидата, која треба 
да садржи податке о пословима које је кандидат обављао 
(CV). Радни однос се може засновати са кандидатом који 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
прописана чл. 120. Закона о основама система образовања 

и васпитања, који доказ прибавља Гимназија за кандидате 
који су ушли у ужи избор. За кандидате који испуњавају 
услове из конкурса и који су ушли у ужи избор, на захтев 
Гимназије, надлежна служба за запошљавање ће извршити 
претходну психолошку процену способности кандидата за 
рад са ученицима, применом стандаризованих поступака. 
Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат је дужан 
да приложи доказ о здравственој способности и друга доку-
мета у складу са Законом о раду и подзаконским актима. 
Рок за подношење пријаве и тражене документације је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве са потпуном документацијом треба достави-
ти на адресу: Гимназија “Урош Предић” Панчево, Игњата 
Барајевца 5. Информације на телефон: 013/301-120 или 
344-483. 

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУПЧЕ ШПАНАЦ”

18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник француског језика
са 33% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

Наставник историје
са 55% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

Наставник грађанског васпитања
са 45% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо образовање 
- на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. годи-
не, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи; образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву је потребно доста-
вити: оверену фотокопију дипломе, доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и оверену фотокопију уверења о држављан-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 45  14.10.2015. | Број 643 |   

ству (не старије од шест месеци). Пријаве доставити на 
горенаведену адресу.

Педагошки асистент
на одређено време до краја 2015/2016. године

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; завршена увод-
на обука за педагошког асистента; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
лице није осуђивано 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 обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву је потребно 
доставити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотоко-
пију сертификата о завршеној обуци за педагошког асис-
тента и оверену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од шест месеци). Пријаве доставити на горенаве-
дену адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

Професор математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, односно до престанка мировања 
радног односа запосленог који је изабран за в.д. 

директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо обра-
зовање из члана 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер 
академске, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, услов из члана 8 став 4 и чла-
на 121 став 9 и 10 Закона који прописују да лице из става 
2 члана 8 Закона мора имати образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, а наставник, вас-
питач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио испит за 
лиценцу или стручни испит сматра се да има образовање 
из члана 8 став 4 Закона, као и услове у погледу степе-
на и врсте образовања прописане Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са кратком биографијом под-
нети оригинале или оверене фотокопије следећих доку-
мената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 

месеци); извод из матичне књиге рођених; уколико канди-
дат није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ног 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 бодо-
ва - издат од стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о поло-
женом испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу. Лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду, а психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака, 
док извод из казнене евиденције прибавља установа по 
службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве слати на адресу школе: Средња школа у Великом 
Градишту, Житни трг 4, 12220 Велико Градиште, са назна-
ком: „За оглас”. Контакт телефон: 012/663-131.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла; поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике 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. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге рођених - 
оригинали или оверене копије); оверени препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве 
послати на адресу: Предшколска установа „Љубица Вре-
балов“ Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком: „За кон-
курс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
директора и секретара Предшколске установе “Љубица 
Вребалов” Пожаревац и путем телефона: 012/210-308.

Наука и образовање

Први
утисак је 

најважнији
будите

испред свих



   |  Број 643 | 14.10.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs46 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ” 

12000 Лучица

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу школе у Пољани, на одређено 
време до повратка раднице са трудничког боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор разред-
не наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, заврше-
не основне академске студије, завршене мастер академске 
студије). 

Наставник математике
на одређено време до избора по конкурсу, а најдуже 

до 30.06.2016. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор математи-
ке, дипломирани математичар, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани информатичар). 

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 

трудничког боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност).

Заинтересовани кандидати уз молбу треба да приложе и 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС. Рок 
за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

”МАСЛАЧАК“
36310 Сјеница, Нова бб 

тел/факс: 020/741-207, 744-977

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа, први степен стручне 
спреме; да кандидат има одговарајућу здравствену способ-
ност; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело из члана 120. став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, оверен препис (фотоко-
пију) дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уве-
рење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење 
да кандидат није осуђиван прибавља установа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ ”СВЕТИ САВА”
31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 8 став 2. и чл. 120. Законом о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС“, бр 72/09, 
52/11, и 55/2013) и опште услове: да има високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису које уређује 

високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
на основним студијама у трајању најмање четири године 
по пропису које је уређивао високо образовање до 10 сеп-
тембра 2005. године. Дужност директора школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 
8. став 2. Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. У чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања, је прописано 
да кандидат има одговарајуће образовање, има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да има држављанство РС, да зна језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад, да није осуђивано у 
складу са Законом, да поседује дозволу за рад лиценцу за 
наставника, (односно положен стручни испит), положен 
стручни испит зс директора, (уколико нема, изабрани кан-
дидат ће бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе), најмање 5 година радног искуства 
на пословима образовања и васпитања, накона стеченог 
одговарајућег високог образовањка. Уз пријаву приложи-
ти: биографију са кратким прегледом кретањем у служби, 
дипломо о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању лиценце за рад (уверенеј о положеном струч-
ном испиту), доказ о радном стажу у области образовања 
и васпитања, уверење о држављанству РС, (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој спосособности за рад са 
ученицима (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат 
није осуђиван у складу са Законом. Сва наведена доку-
мента морају бити у оргиналу или оверене копије. Рок за 
пијављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање 

СМЕДЕРЕВО
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА

ШКОЛА “ГОША”
11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 66

Наставник машинске групе предмета
за 20 часова недељно (100%), на одређено време 
до повратка организатора практичне наставе са 

функције, а најдуже до 31.08.2016. године

Наставник саобраћајне групе предмета
за 20 часова недељно, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског боловања

Наставник физичког васпитања
за 20 часова недељно (100%), на одређено време до 

краја школске 2015/2016. године

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат 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 остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговре-
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мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву и кратку биографију кандидат подноси: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење општинског суда да није осуђиван. Лекарско уверење 
подноси се пре закључивања уговора о раду. Документа не 
смеју бити старија од 6 месеци.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
”НИКОЛА ТЕСЛА”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/513-859

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада за образовни профил 

женски фризер
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство Републике 
Србије, психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, одговарајуће образовање. Кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања 
прописане Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама, и то: лице са стеченим високим образовањем и 
претходно завршеном специјализацијом - креатор женских 
фризура; лице са завршеним студијама на вишој школи, 
са претходно завршеном специјализацијом - креатор жен-
ских фризура; креатор женских фризура; лице са заврше-
ним мастер академским студијама, претходно положеним 
специјалистичким, односно мајсторским испитом и радним 
искуством у струци од најмање пет година; лице са завр-
шеним основним академским студијама, претходно поло-
женим специјалистичким, односно мајсторским испитом и 
радним искуством у струци од најмање пет година; лице 
са завршеним основним струковним студијама, претходно 
положеним специјалистичким, односно мајсторским испи-
том и радним искуством у струци од најмање пет година. 
Посебан услов: петогодишње радно искуство у струци сте-
чено после специјалистичког, односно мајсторског испита 
петогодишњом праксом. Кандидати су дужни да доста-
ве следеће доказе о испуњености услова: оверену копију 
дипломе - уверења о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), потврду 
као доказ постојања петогодишњег радног искуства, потвр-
ду, односно уверење о стечених најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно уверење о положеном стручном 
испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду достави лекар-
ско уверење, а уверење о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ “ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9

тел. 026/617-390

Наставник историје
са 70% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба да 
испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће обра-

зовање прописано чланом 120. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања да поседују одговарајуће 
образовање прописано чланом 8. став 2. и 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012 и 15/2013), да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 120. ст 
1. тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања да имају држављанство Републике Србије и да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту односно испиту за лиценцу (осим при-
правника и других лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита), образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
или доказ да је лице у току студија положило испите из 
педагогије и психологије (осим кандидата који су положи-
ли стручни испит, односно испит за лиценцу, јер се сматра 
да ови кандидати имају образовање из наведених дисци-
плина). Доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на језику на којем се остварује 
образовно васпитни рад. Уверење о неосуђиваности канди-
дата прибавља школа, док се уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси пре закључења уговора о раду. Сва документа 
која се прилажу морају бити у оригиналу или у овереној 
фотокопији). Приложена документација се не враћају.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог који 

обавља функцију помоћника директора

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба да 
испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће обра-
зовање прописано чланом 120. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања да поседују одговарајуће 
образовање прописано чланом 8. став 2. и 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012 и 15/2013), да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 120. ст 
1. тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања да имају држављанство Републике Србије и да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту односно испиту за лиценцу (осим при-
правника и других лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита), образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
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дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
или доказ да је лице у току студија положило испите из 
педагогије и психологије (осим кандидата који су положи-
ли стручни испит, односно испит за лиценцу, јер се сматра 
да ови кандидати имају образовање из наведених дисци-
плина). Доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на језику на којем се остварује 
образовно васпитни рад. Уверење о неосуђиваности канди-
дата прибавља школа, док се уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
маподноси пре закључења уговора о раду. Сва документа 
која се прилажу морају бити у оригиналу или у овереној 
фотокопији). Приложена документација се не враћају.

ОШ “II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД”
11325 Марковац, 8. октобар 10
тел. 026/4861-006; 4861-030

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене у 

издвојеном одељењу школе у Пиносави

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

у Марковцу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене у 

издвојеном одељењу школе у Новом Селу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник физичког васпитања
са половином радног времена, на одређено време 

ради замене запосленог у Марковцу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

ОГЛАСИ: Кандидати треба да, поред општих услова, 
испуњавају и посебне услове прописане чл. 120., 121. и 
122. Закона о основама система образовања и васпитања. 
Поред пријаве на конкурс кандидат треба да достави и ове-
рене фотокопије докумената, не старије од 6 месеци, којима 
доказује да испуњава услове конкурса: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, лекарско уверење, уверење да 
није осуђиван или под истрагом, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс обја-
вити преко НСЗ. Пријаве се достављају на адресу школе 
- ОШ “II Шумадијски одред”, 8 октобар број 10, 11325 Мар-
ковац, у року од 8 дана од дана објављивања.

ОШ “РАДИЦА РАНКОВИЋ”
11317 Лозовик

тел. 026 / 831 - 741

Основно образовање одраслих:

Наставник разредне наставе/први циклус 
основног образовања одраслих

са 55,6% радног времена, на одређено време до 
краја школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник српског језика/други и трећи 
циклус основног образовања одраслих
са 39,3% рад.времена, одређено време до краја 

школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник математике/други и трећи 
циклус основног образовања одраслих
са 39,3% рад.времена, одређено време до краја 

школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник дигиталне писмености/први, 
други и трећи циклус основног образовања 

одраслих
са 15,4% радног времена на одређено време до 

краја школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник физике/други и трећи циклус 
основног образовања одраслих

са 9,4% радног времена, одређено време до краја 
школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник хемије/други и трећи циклус 
основног образовања одраслих

са 9,4% радног времена, одређено време до краја 
школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме

Наставник биологије/други и трећи циклус 
основног образовања одраслих

са 9,5% радног времена, одређено време до краја 
школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник примењене науке/трећи циклус 
основног образовања одраслих

са 6,9% рад.времена, одређено време до краја 
школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник одговорног живљења у 
грађанском друштву/трећи циклус 

основног образовања одраслих
са 16,6% радног времена, одређено време до краја 

школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник енглеског језика/први циклус 
основног образовања одраслих

са 5% радног времена, одређено време до краја 
школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник историје/други и трећи циклус 
основног образовања одраслих

са 9,4% радног времена, одређено време до краја 
школске године
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник географије/други и трећи 
циклус основног образовања одраслих

са 9,4% радног времена, одређено време до краја 
школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; за сва наведена рад-
на места важи и следеће: на оглас се могу пријавити кан-
дидати који испуњавају услове прописане Правилником о 
условима у погледу простора, опреме, наставних средстава 
и степену и врсти образовања наставника и андрагошких 
асистената за остваривање наставног плана и програма 
основног образовања одраслих („Службеии ласник РС - 
Просветни гласник” бр. 13/2013 и 18/2013.) Поред општих 
услова утврђене Законом и Правилником, кандидати треба 
да су савладали програм обуке функционалног основног 
образовања одраслих - модул 1 и 2. и услове предвиђене 
чл. 120. Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да има одговарајуће образовање - VII степен стручне 
спреме за наставнике; држављанство Републике Србије; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи 
и: оверене фотокопије уверења о држављанству, извода 
из матичне књиге рођених и дипломе, уверење да није под 
истрагом и није подигнута оптужница. Уверење о кажња-
вању прибавља школа, а лекарско уверење доставиће кан-
дидат пре закључивања уговора о раду. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Ближе информације о 
конкурсу можете добити код секретара школе 026/831-741.

ОШ “СВЕТИ САВА “
11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40

Наставник српског језика
на одређено време са 50% радног  времена, односно 
10 часова у настави недељно, ради замене запослене 

која ће у школској 2015/2016. години обављати 
дужност помоћника директора школе

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство 
Републике Србије, да има физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да зна језик на коме се 
остварује образовно - васпитни рад, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело прописано чланом 
120. став 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, одговарајуће образовање: кандидати за 
радно место наставник треба да испуњавају услове из чла-
на 8. Закона о основама система образовања и васпитања  
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 53/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015 - даље: Закон) 
- што значи да треба да поседују одговарајуће високо обра-
зовање стечено на: студијама другог степена (мастер ака-
демске, специјалистичке академске или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005.године, на основним 
студијама у трајању од најмање четри године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембара 
2005. године, а изузетно да је стекао одговарајући високо 
образовање на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем, под условом да је траже-

но образовање стекао на језику на коме се остварује тај 
рад или је положио испит из тог језиика по програму одго-
варајуће високошколске установе, услов из члана 8. став 4. 
и члана 121. став 9. и 10. Закона који предвиђају да лице 
из става 2. члана 8. Закона мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, а наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
однонсно испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из члана 8. став 4. Закона, као и услове у погледу степе-
на и врсте образовања прописане Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника у 
основној школи (“Службенигласник РС - Просветни гласник 
“, број:11/2012 и 15/2013). Потребна документа: уз пријаву 
на конкурс кандидати за радно место наствника српског 
језика треба да доставе оригинале или оверене фотокопије 
следећих докумената (обавезно): диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању. Уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на срп-
ском језику у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из срспског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова - издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно уверење 
или други одговарајући документ о положеном испиту из 
педагогије и психологије у току студија или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; краћу 
биографију. Доказ о неосуђиваности за навдена кривична 
дела прибавља установа, а психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за запошљавање. 

Кандидат који је раније обавио психолошку проверу спо-
собности за рад са децом и ученицима, може уз пријаву 
да достави податке о томе када је и где провера изврше-
на. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравстевној способности за рад 
са децом  и ученицима достави пре закључења уговора о 
раду. Фотокопије докумената која нису оверена од надлеж-
ног органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са краћом 
биографијом и одговарајућим доказима подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основ-
на школа „Свети Сава“ Велика Плана, Булевар деспота Сте-
фана 40, 11320 Велика Плана, са назнаком: “За конкурс”.

Наставник дефектолог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство 
Републике Србије, да има физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да зна језик на коме се 
остварује образовно - васпитни рад, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело прописано чланом 
120. став 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, одговарајуће образовање: кандидати за 
радно место наставник треба да испуњавају услове из чла-
на 8. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 53/2011 и 55/2013 
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- даље: Закон) - што значи да треба да поседују одгова-
рајуће високо образовање стечено на: студијама другог 
степена (мастер академске, специјалистичке академске 
или специјалистичке струковне студије, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године, на основним студијама у трајању од најмање четри 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембара 2005. године, а изузетно да је стекао одго-
варајући високо образовање на  студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем, под 
условом да је тражено образовање стекао на језику на коме 
се остварује тај рад или је положио испит из тог језиика 
по програму одговарајуће високошколске установе, услов 
из члана 8. став 4. и члана 121. став 9. и 10. Закона који 
предвиђају да лице из става 2. члана 8. Закона мора да 
има образовање  из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, а наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, однонсно испит за лиценцу сматра 
се да има образовање из члана 8. став 4. Закона, као и 
услове у погледу степена и врсте образовања прописане 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника у основној школи („Службенигласник 
РС - Просветни гласник“, број:11/2012 и 15/2013), и то: про-
фесор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом 
ментално ометеном у развоју, дипломирани дефектолог - 
олигофренопедагог, мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју, дипломирани дефетколог - мастер, који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју, мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора, дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукатора, мас-
тер дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм за специјалног рехабилита-
тора за вишеструку ометеност, дипломирани дефектолог 
- мастер, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехабилитатора за 
вишеструку ометеност Потребна документа: уз пријаву на 
конкурс кандидати за радно место наствника српског језика 
треба да доставе оригинале или оверене фотокопије сле-
дећих докумената (обавезно): диплому или уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању. Уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из срспског језика  по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно уверење или други одго-
варајући документ о положеном испиту из педагогије и 
психологије  у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу, краћу биографију. 
Доказ о неосуђиваности за навдена кривична дела при-
бавља установа, а психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за запошља-
вање. Кандидат који је раније обавио психолошку проверу 
способности за рад са децом и ученицима, може уз пријаву 

да достави податке о томе када је и где провера изврше-
на. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравстевној способности за рад са 
децом и ученицима достави пре закључења уговора о раду. 
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са краћом био-
графијом и одговарајућим доказима подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основна 
школа „Свети Сава“ Велика Плана, Булевар деспота Сте-
фана 40, 11320 Велика Плана, са назнаком: „За конкурс“.

СОМБОР
ГИМНАЗИЈА “ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”

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

Наставник музичке културе
са 80% норме, на одређено време до повратка 

запослене са трудничког боловања

Наставник хемије
на мађарском језику, са 40% норме, на одређено 

време до повратка запослене са трудничког 
боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013): да имају одговарајуће образовање; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се одвија образовно-васпитни рад (за наставника 
хемије, знање мађарског језика). Одговарајуће образовање 
је високо образовање у складу са чланом 121. и чланом 
8. став 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, или специјалистичке струковне студије) по прописима 
који уређују високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Дужност наставнике 
хемије у гимназији и наставника музичке културе гимназије 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
за наставника гимназије, педагога и психолога по Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 15/2013). Уз пријаву на 
конкурс обавезно доставити: оригинал диплому, или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; доказ 
о знању језика (за наставника хемије доказ о знању мађар-
ског језика). Лекарско уверење се прилаже пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се шаљу на 
адресу школе.

Посао се не чека, 
посао се тражи

Наука и образовање
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“БОШКО БУХА“
22320 Инђија, Душана Јерковића 17а

тел. 022/560-614

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

запослених преко 60 дана
7 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у трајању од три 
године или на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) - васпитач; да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (за лица која имају више образо-
вање или високо образовање на студијама првог или дру-
гог степена); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Кандидати су дужни да уз пријаву 
доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оригинал или оверену фотокопију исправе коју 
издаје високошколска установа, а којом се доказује да су 
стекли образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно да су на студијама положили 
испите из психологије и педагогије или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; доказ о о знању језика на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, потребно је 
да достави уверење да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе). Прија-
ве се подносе на адресу: ПУ „Бошко Буха”, 22320 Инђија, 
Душана Јерковића 17а, са назнаком: „За конкурс”. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити у предшколској установи 
и на број телефона: 022/560-614, радним даном од 07,00 до 
14,00 часова.

Напомене: У поступку одлучивања о избору директор врши 
ужи избор кандидата и упућује их на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом, у року од 8 дана 

од дана истека рока за подношење пријава. Доказ о нео-
суђиваности кандидата прибавља предшколска установа. 
Изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора 
о раду достави лекарско уверење о здравственој способ-
ности. Непотпуне, неблаговремене и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази или су фотокопије истих 
неоверене, неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА”

22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-896

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 
неплаћеног одсуства, за рад у Кукујевцима

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске студије 
) у трајању од три године или на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач, да кандидат 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 психичку, физичку и здравствену способност, да 
је држављанин Републике Србије. Уз пријаву приложити: 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/436-146

Наставник економске групе предмета
на одређено време - замена запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 8. став 2. и 4. и чланом 120. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и које је стекло 
стручни назив: дипломирани економиста, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; мастер економиста, на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) уз претходно 
завршене студије првог степена -основне академске студије 
у области економије, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године. Кандидат 
треба да испуњава и опште законске услове: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доказује се одговарајућим лекарским уве-
рењем надлежне здравствене установе); 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 српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у овој школи.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Кандидати уз пријаву (са биографијом 
и личним подацима) подносе следећа документа: ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оригинал или оверена фотокопија доказа да 
лице има образовање из психолошких, педагошких и мето-

Наука и образовање
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дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи , у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Лице које је у току студија положило 
испите из педагогије и психологије или је положило струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; писмени доказ у оригиналу или овереној фотоко-
пији, да зна српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад у овој школи (ако одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат доставља писме-
ни доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); извод из матичне 
књиге рођених; радну биографију. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи радну биографију и све доказе 
о испуњености услова за избор чије се прилагање захтева 
конкурсом. Психолошку процену кандидата за рад са децом 
и ученицима, а који уђу у ужи избор, вршиће надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља шко-
ла, пре доношења одлуке о избору кандидата. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: “За конкурс”, телефон: 022/436-146.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22404 Путинци, Лењинова 3

тел/факс: 022/441-510
e-mail: sm.ucitelj@neobee.net

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка директора са 

функције
2 извршиоца

један извршилац са пуним радним временом - 40 
часова недељно (100%)

један извршилац са непуним радним временом - 8 
часова недељно (20%)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању, почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; професор физичког васпитања; 
професор физичке културе; дипломирани педагог физич-
ке културе; професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране; професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреа-
ције; професор физичког васпитања - дипломирани кине-
зитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта; мастер професор физичког васпитања и спорта;  
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; 
професор физичког васпитања и спорта; мастер физич-
ког васпитања и спорта; да лице има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат у пријави на конкурс 
подноси следећа документа: пријаву са кратком биогра-

фијом кандидата; испуњеност услова у погледу врсте и 
степена стручне спреме доказује се оригиналом, односно 
овереном фотокопијом дипломе о звању и степену стру-
чне спреме (не старијом од 6 месеци); оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених (не 
старија од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије, (не старија од 
6 месеци). Напомена: пријављени кандидати биће упућени 
на предходну проверу психофизичке способности у скла-
ду са законом. Доказ о здравственој способности канди-
дата подноси се пре закључивања уговора о раду, а уве-
рење да кандидат није осуђиван прибавља установа. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Сва потребна обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе на тел. 022/441-510. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености услова подносе 
се на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс 
за наставника физичког васпитања“.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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СУБОТИЦА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У 
СУБОТИЦИ

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

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање 
радног односа: 

Наставник за избор у звање и на радно 
место предавача за уметничку област 

Музичка уметност, ужу уметничку област 
Методика музичког васпитања 1 и 2, 

Вокално-инструментална настава
са непуним радним временом (30%), на одређено 

време од пет година

УСЛОВИ: У звање предавача може бити изабрано лице које 
има високо образовање првог степена, призната уметничка 
дела и способност за наставни рад за уметничке, однос-
но стручно-уметничке предмете из студијског програма. 
Лице изабрано у звање предавача стиче звање и засни-
ва радни однос на период од пет година. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом 
школе, Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа сарадника и наставника и Пра-
вилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова, у складу са којима ће бити извршен избор између 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 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 ори-
гиналу или овереном препису и не старија од шест месе-
ци), достављају се на адресу: Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, 
24000 Суботица, Банијска 67. Сву конкурсну документацију, 
као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”.

ОШ “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник историје
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, до повратка запосленог са послова 
помоћника директора на послове наставника, а 
најдуже до 31.08.2016.године, са 50% радног 

времена, за рад у одељењима на српском наставном 
језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор историје; профе-
сор историје и географије, дипломирани историчар, мас-
тер историчар, дипломирани историчар - мастер. Кандидат 
треба да има одговарајуће образовање прописано чланом 
8. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл.гласник РС 
- Просветни гласник”, бр.11/2012 и 15/2013), да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има држављанство Републике Србије и знање језика 

на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има напред наведено образовање. На осно-
ву члана 121. став 7. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, послове наставника и стручног сарад-
ника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо образовање на језику на 
којем се остварује образовно-васпитни рад или је положи-
ло испит из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству Републике Србије, 
доказ да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, који подносе лица из члана 
8. став 2. и 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања (уверење високошколске установе), или доказ да је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или оверену фотокопију положеног стручног испита или 
испита за лиценцу и доказ о испуњености услова из члана 
121. став 7. Закона о основама система образовања и вас-
питања - оверену фотокопију сведочанства, или дипломе 
да је средње, више или високо образовање стекао на језику 
на којем се остварује образовно-васпитни рад или доказ да 
је положио испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду. Психолошку процену способности кандидата 
за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака. 
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања прибавља шко-
ла. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Упућујемо текст конкурса ради објављивања 
у листу ”Послови”.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/553-837

Наставник камерне музике
за средњу музичку школу, са 50% радног времена, 
на одређено време, а најкасније до краја школске 

2015/2016, ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да 
испуњава следеће услове: да има високо образовање (VII 
степен) и одговарајућу стручну спрему предвиђену Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним и умет-
ничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
16/2015); да има психофизичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат 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 

Наука и образовање
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зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (чл. 
121. ст. 7 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: послове наставника и стручног сарадника, осим за 
ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оставрује 
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе), да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, из члана 8. став 4 овог закона. Наставник, 
васпитач или стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије, или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 8. став 4. овог закона (члан 8. став 4: 
лице из става 2. и 3. овог члана мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дицсиплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од намање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом преноса бодо-
ва). Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку биогра-
фију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, 
доказ о знању језика на коме се изводи образовно васпит-
ни рад - српски језик (сведочанство или диплома о завр-
шеној средњој, вишој или високој школи из које је видљи-
во да је кандидат стекао образовање на језику на коме се 
изводи настава, или уверење о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе), 
доказ да кандидат поседује знање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (потврда са факултета, 
додатак дипломи из кога је видљиво да је кандидат поло-
жио одговарајуће испите или уверење о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу) - све у оригиналу или 
овереној фотокопији. Доказ да кандидат има здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима извршиће надлежна 
служба за запошљавање. 

Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, школа ће 
прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног 
кандидата. Пријаве се могу предати лично у секретаријату 
школе радним данима од 08.00 часова до 14.00 часова или 
послати поштом на адресу школе: Штросмајерова 3, 24000 
Суботица. Телефон за информације: 024/525-672. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

“ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Конкурс објављен у публикацији “Послови” број 
641 од 30.09.2015. године за радно место: настав-
ник саобраћајне психологије са 20% радног вре-
мена, исправља се у броју извршилаца, тако што 
уместо 2 извршиоца треба да стоји 1 извршилац. 
Остали делови остају непромењени.

ШАБАЦ
СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 8 став 2, чл. 59 и 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
55/2013): да имају одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да имају одговарајуће образовање из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, за 
наставника ове врсте школе и подручја рада (хемија, неме-
тали и графичарство; геологија, рударство и металургија; 
личне услуге) или за педагога и психолога; да поседују 
лиценцу, односно положен стручни испит, обуку и положен 
испит за директора установе (с обзиром да програм обуке 
за директора школе и правилник о полагању испита за 
директора школе нису донети, изабрани кандидат ће бити 
у обавези да савлада обуку и положи испит за директора 
на начин и у року који пропише министар); да имају нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Директор се 
бира на мандатни период од четири године и нема огра-
ничења за поновни избор. Директору школе мирује радни 
однос за време првог изборног периода на радном месту са 
ког је изабран.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију 
потврде о радном искуству у трајању од најмање 5 година 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству - ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци), уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, кандидат дос-
тавља доказ од одговарајуће високошколске установе о 
познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад, преглед кретања у служби са биографским подацима, 
доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима - лекарско уверење које није ста-
рије од 6 месеци; доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, школа прибавља по службеној дужности подно-
шењем захтева МУП-у РС ради издавања извода из казнене 
евиденције. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са конкур-
сном документацијом се достављају секретаријату школе 
или путем поште на горенаведену адресу.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“НЕВЕН”
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34

тел. 031/864-188

Васпитач
на одређено време до 31.07.2016. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више, односно 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне или академске студије) у трајању од 3 или 4 годи-
не, или на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке струковне студије) - вас-
питач; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом; да кандидат није осуђиван; држављанство РС.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

Сарадник у настави за ужу научну област 
Рачунарско инжењерство и информатика 
(на студијском програму Информационе 

технологије - модул Мултимедија и 
дигитална телевизија)

на одређено време до 1 године 

УСЛОВИ: завршене основне академске или струковне сту-
дије из области за коју се бира; студент другог степена мас-
тер студија или специјалистичких студија, који је студије 
првог степена завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: био-
графију; оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању; списак научних и стручних радова; потврду 
о радном искуству у настави; потврду о укупној просечној 
оцени на студијама првог степена - најмање 8. Кандидати 
за избор у звању сарадника у настави достављају уверење 
о статусу студента другог степена академских или специја-
листичких студија. Пријаву на конкурс, биографију и спи-
сак објављених радова доставити на CD-u у MS Word-u и 
у штампаној форми. Услови за избор прописани су Зако-
ном о високом образовању, статутом школе, Правилником 
о систематизацији радних места и Правилником о избору 
наставника и сарадника. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

ВАЉЕВО
ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ“

14212 Бргуле, Радљево
тел. 014/471-106

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 59 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 и 68/15), одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или психолога, стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 

је уређивао високо образовање до 10.09.2015. године; да 
има дозволу за рад - лиценцу за обављање послова настав-
ника, педагога или психолога; обуку и положен испит за 
директора установе (с обзиром да програм обуке за дирек-
тора школе и правилник о полагању испита за директора 
нису донети, нити је Министарство просвете организовало 
полагање испита за директоре, изабрани кандидат биће у 
обавези да у законском року положи испит за директора); 
најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег високог 
образовања; да има физичку, психичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да има држављан-
ство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
радну биографију, оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 
оверен препис или оверену фотокопију дозволе за рад, 
односно уверење о положеном стручном испиту - лицен-
цу, уверење о држављанству РС (не старије од шест месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није подигнута оптужница 
нити покренута истрага (не старије од 30 дана) и лекар-
ско уверење. Уверење да кандидат није осуђиван у складу 
са одредбама члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, прибавља школа по 
службеној дужности. Оверене копије или оверени преписи 
не могу бити старији од 6 месеци. Пријава на конкурс се 
подноси у року од 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
са доказима слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за директора школе” или донети лично у правну 
службу школе.

ВРАЊЕ
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА“

17561 Радовница
тел. 064/4797539

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске струке - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутетично тума-
чење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, лице које испуњава услове за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога; дозвола за 
рад, обука и положен испит за директора установе; нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања или 
одговарајуће образовање из члана 8 став 3 овог закона за 
наставника те врсте школе, дозвола за рад и најмање 10 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања (на 
поновљеном конкурсу кандидати из члана 8 став 2 и 3 овог 
закона равноправни су); да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: биографске податке, однос-
но радну биографију, оверен препис уверења о завршеном 

Наука и образовање
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одговарајућем вишем или високом образовању, оверен 
препис уверења о завршеном одговарајућем вишем или 
високом образовању, оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту (дозвола за рад), потврду о раду у области 
образовања, уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима, остала 
документа која могу послужити приликом доношења одлу-
ке о избору. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
“Пријава на конкурс за директора школе”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

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

Васпитач
за рад у васпитној групи припремног предшколског 
програма у Доњем Стајевцу, на одређено време, до 

краја рада групе у радној 2015/2016. години

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске студије) 
у трајању од три године или студијама другог степена - мас-
тер академске студије (специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) - васпитач, образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких диципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи; да кандидат има психичку, 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 система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија 
дипломе), доказ високошколске установе да је кандидат 
положио испит из педагогије и психологије из чл. 8 Закона 
о основама система и образовања или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству. Доказ о здравственој 
способности доставља изабрани кандидат, пре закључи-
вања уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена законом - прибавља установа. 
У поступку одлучивања о избору врши се претходна про-
вера психофизичких способности кандидата коју обавља 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 
дана.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи

Први
утисак је

најважнији
будите

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

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

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

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Радим у једној банци од 2. октобра 2011. 
године, по уговору на одређено време који је 
продужаван најпре на 3, па на 6 месеци, а онда 
на по годину дана. Радно место у уговору је по 
потреби мењано - благајник или кредитни ре-
ферент, иако сам увек обављала оба посла. У 
априлу 2014. отворила сам трудничко, а затим 
породиљско боловање. Октобра 2014. године, 
када је истицао последњи уговор, потписала 
сам анекс уговора о раду, којим се потврђује да 
се радни однос продужава до повратка са по-
родиљског боловања и одсуства са рада ради 
неге детета и посебне неге детета. Породиљско 
боловање ми истиче 8. октобра и сада ме зову 
да потпишем решење о отказу, уз образложење 
да је истекао уговор о раду на одређено време. 
Каква су моја права за покретање тужбе, имам 
ли право на отпремнину код овог послодавца и 
право на новчану накнаду? 

Питања која сте поставили, а односе се на ваш 
радно-правни статус, нису у надлежности Нацио-
налне службе за запошљавање, па вас упућујемо на 
Инспекцију рада. Одговорићемо на питање које се 
односи на права по основу незапослености. Услови 
за остваривање права на новчану накнаду прописа-
ни су Законом о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености. Детаљно се можете упознати са 
свим информацијама о новчаној накнади на интернет 
страници НСЗ. Битно је да нагласимо да се новчана 
накнада остварује само у случају да је радни однос, 
односно осигурање, престало на начин прописан од-
редбом члана 67 наведеног закона. 

Такође, битно је да је незапослени пријављен на 
евиденцију Националне службе за запошљавање и 
да је захтев за новчану накнаду поднет у року од 30 
дана од дана престанка осигурања. Дужина исплат-
ног периода новчане накнаде зависи од дужине ста-
жа осигурања, а висина новчане накнаде од висине 
исплаћене зараде, односно основице на коју су обра-
чунати доприноси за случај незапослености и за које 
је поднета појединачна пореска пријава надлежном 
органу, у складу са законом, у последњих 12 месеци 
који претходе месецу у којем је престало осигурање.

Законом о раду прописано је да уговор о раду на 
одређено време не може трајати дуже од 24 месеца, 
с тим да послодавац по истеку 24 месеца може са 

ИЗИГРАВАЊЕ ОДРЕДБИ 
ЗАКОНА О РАДУ

истим запосленим да закључи нови уговор о раду на 
одређено време за обављање других послова. Истим 
законом прописано је да ако запослени остане да ради 
код послодавца најмање пет радних дана по истеку 
времена за које је уговор закључен, сматра се да је 
радни однос заснован на неодређено време. 

Иако је евидентно да банка формалним мењањем 
радног места покушава да изигра одредбе Закона о 
раду и онемогући вас да заснујете радни однос на не-
одређено време, у пракси судови веома често заузи-
мају став да сте по уговорима о раду радили дуже од 
24 месеца на више радних места и да нема основа за 
преображај радног односа у радни однос на неодређе-
но време. 

У случају отказа због истека уговора о раду на одређе-
но време - немате право на отпремнину.

У случају да добијем отказ као технолошки 
вишак, да ли ћу имати право на отпремнину или 
новчану накнаду? Каква су моја права? На тре-
нутном радном месту се налазим од 1. јануара 
2012. Да ли ће послодавац моћи да запосли неко-
га на исто радно место или ће морати да сачека 
шест месеци од дана када је мени уручио отказ?

Законом о раду, одредбама чланова од 153 до 160, 
регулисана је материја која се односи на поступак и 
начин решавања вишка запослених код послодавца. 
Одредбом члана 158 прописано је да је послодавац 
дужан да пре отказа уговора о раду, у смислу члана 
179 став 5 тачка 1, запосленом исплати отпремнину. 
Одредбом члана 182 Закона о раду прописано је да у 
случају да послодавац откаже уговор о раду из разло-
га прописаног наведеном одредбом, не може на истим 
пословима да запосли друго лице у року од три месе-
ца од дана престанка радног односа, осим у случају из 
члана 102 став 2 овог закона. 

У случају да вам радни однос престане као вишку 
запослених, предлажемо да се пријавите на евиден-
цију незапослених код Националне службе за запо-
шљавање и да поднесете захтев за остваривање права 
на новчану накнаду, о коме ће се одлучивати у складу 
са правилима општег управног поступка, што значи 
да ће се утврђивати све релевантне чињенице од ути-
цаја на остваривање права. Детаљне информације о 
новчаној накнади можете наћи и на сајту Националне 
службе за запошљавање.
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АКТУЕЛНО   Завршена обука за 
завариваче у Костолцу

СПОЈ И ЗАВАРИ

М.Стевановић

Да ли незапослени прихватају понуђене послове?

РАДО ВАЉЕВЦИ ИДУ НА ЈАВНЕ РАДОВЕ
„Заинтересовани смо да, уколико 1. јануара престане да важи забрана запошљавања, неке од 

радника ангажујемо у предузећу, макар на одређено време, јер су се прилично добро
показали“, каже Ђорђе Павловић, директор ЈКП „Видрак“

Иако се незапослени Ваљевци, сходно стручној спреми, не гурају у реду за поједине физичке послове у оквиру јавних 
радова, на ваљевском тржишту рада нађе се ипак довољно кандидата за сваки посао, без обзира на тежину и услове 
конкурса. „Не можемо рећи да баш тек тако одбијају посао, нису га сви прихватили, али најважније је да већина јесте. 
Разлика је што ове године није у питању уговор о раду, него привремени и повремени послови и што је зарада нижа од 

минималне и износи 15.000 динара. Што је најважније, подвлачим, успели смо да ангажујемо људе”, каже Рада Севић, саветни-
ца за запошљавање у Филијали Ваљево НСЗ. 

У прихватању сваког посла пресудна је шанса за стално запослење, која је реална за неке од око 50 радника који ће кроз 
републичке и локалне јавне радове бити ангажовани и у ваљевском Комуналном предузећу, које брине о градској чистоћи.

„Заинтересовани смо да, уколико 1. јануара престане да важи забрана запошљавања, неке од њих ангажујемо у нашем пре-
дузећу, макар на одређено време, јер су се прилично добро показали”, каже Ђорђе Павловић, директор ЈКП „Видрак“. 

“Највећа средства трошимо на јавне радове, јер ће јавна предузећа као што су ‚Видрак‘ и ‚Водовод‘, која услед забране запо-
шљавања у јавном сектору нису у могућности да ангажују нове људе, имати могућност да на овај начин бар на три месеца добију 
раднике који су им на терену потребни”, каже Александар Вујић Суботић, начелник Управе града Ваљева. 

Резултати сарадње Филијале Лесковац и локалне самоуправе

ГРАД ИЗДВОЈИО 27 МИЛИОНА ДИНАРА 
Филијала Лесковац НСЗ је на новој адреси, али и даље наставља добру сарадњу са свим социјалним партнерима, пре 

свега са локалном самоуправом. 
„У спровођењу локалних акционих планова запошљавања Град Лесковац и филијала НСЗ сарађују интензивно у по-

следње три године. Током 2013. и 2014. године град је самостално, уз техничку подршку филијале, уложио 88 милиона ди-
нара за реализацију четири активне мере запошљавања. Само у овој години из буџета је издвојено 27 милиона динара за 
спровођење ових мера. Град ће самостално са 18 милиона динара финансијски подржати спровођење субвенција за отварање 
нових радних места, доделу новчане помоћи незапосленим високошколцима са просеком преко 9,00 кроз програм стручне 
праксе и реализацију обука на захтев послодавца. Уз суфинансирање са НСЗ биће издвојено још 9 милиона динара за реали-
зацију субвенције за самозапошљавање и реализацију програма стручне праксе за лица без радног искуства у струци”, рекао 
је градоначелник Лесковца др Горан Цветановић, приликом посете Филијали Лесковац НСЗ.

Иако су у иностранству заваривачи 
одлично плаћени, жеља 39 младих 

људи је да се запосле у костолачком 
предузећу „Прим“, где су и обучавани

За незапослене у Костолцу завршена је тро-
месечна обука за завариваче, организована 
према препоруци Националне службе за за-
пошљавање, јер је ово занимање дефицитар-

но. Тридесет девет полазника курса “Спој и завари” 
показало је да се занат у Србији враћа у моду.

„Завршио сам средњу школу, трећи степен, 
ауто-механичар. Радио сам тај посао, али када је 
расписан овај конкурс одлучио сам да завршим још нешто, како бих имао још неки занат“, каже Александар Радимировић, 
полазник курса за завариваче. 

По узору на оца који је био заваривач, као једина девојка курс је успешно завршила и Кристина Момировић.
„Један од разлога је што су жене незнатно заступљене у овом послу и занимању, па ми је било интересантно да се прија-

вим“, каже Кристина.
Иако су у иностранству заваривачи одлично плаћени, заједничка жеља ових младих људи је да се запосле у костолачком 

предузећу „Прим“, где су обучавани и где их очекују радна места.
„Нама су они потребни и у сваком тренутку би могли почети да раде. Да ли ће то бити 39 или 30 људи, стварно не знам, 

али су нам потребни заваривачи због великог обима посла”, каже Живица Илкић, главни инжењер заваривања.
Теоријски део курса полазници су савладали у Техничкој школи „Никола Тесла“ у Костолцу. Директор ове школе Горан 

Несторовић наглашава да се и већина других привредних друштава јавила да њихови синдикати већ организују обуке за 
завариваче. 

Пројекат „Спој и завари“ финансирало је Министарство омладине и спорта, а реализовала Градска општина Костолац.

КАДА СУ СВИ ЗАДОВОЉНИ
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Финска фабрика ПКЦ до краја 2016. запослиће најмање 1.500 радника. „Желимо да 
изместимо нашу технологију из Кине и Вијетнама у Србију. У Смедереву ћемо за почетак 

запослити 100 радника“, рекао је Бруно Корнартс, генерални директор компаније ПТЦ

Председник Владе Србије Алек-
сандар Вучић посетио је про-
шле недеље фабрику ПКЦ гру-
пе у Смедереву, а након тога је 

присуствовао и потписивању Мемо-
рандума о разумевању између Владе 
Републике Србије, Града Смедерева и 
немачке фирме за прераду рибе PTC 
Germany.

Иако се компанија ПКЦ у нову фа-
брику уселила пре неколико месеци, 
том приликом приређена је свечаност 
за акционаре, партнере, купце, зва-
ничнике и запослене. Потпредседник 
Борда директора ПКЦ групе ПЛЦ из 
Хелсинкија Роберт Ременар, поз-
дрављајући званице, рекао је да ПКЦ 
мора да одабере најбоље и најконку-
рентније производне локације, и то 
посебно оне које имају капацитет да 
из године у годину обезбеђују конти-
нуирана побољшања, како би испунио 
очекивања својих купаца.

„Овде смо пронашли обучену, 
предану и технички вешту радну 
снагу са израженом радном етиком, 
саобраћајну инфраструктуру која омо-
гућава ефикасан проток робе, технич-
ку универзитетску базу и прогресивно 
политичко окружење усмерено на по-
бољшање услова пословања, како на 
локалном, тако и на националном пла-
ну“, нагласио је Ременар. Градоначел-
ница Смедерева др Јасна Аврамовић 
захвалила се финској компанији што 
је пружила могућност Смедереву да се 
докаже, изгради овакву халу и запосли 
толико људи. Такође, захвалила се пре-
мијеру и министрима у Влади Србије 
који су дали подршку „јер без њих не 
бисмо могли ово да урадимо“, а Смеде-
ревцима је поручила да буду вредни и 
радни и пожелела да се запосли и више 
од 1.500 људи.

Председник Владе Србије Алек-
сандар Вучић је подсетио да је ПКЦ у 
почетку у Смедереву имао браунфилд 
инвестицију и да нико није веровао 
када је најављена градња фабрике за 
три месеца.

„Мислимо да ће бити и до 2.000 
запослених, јер Финци увек гледају да 
испуне договорено, а онда ће да буде 
и већи број“, рекао је Вучић, додајући 
да је поносан што се добро ради и што 
фински власници дају највише оцене 
када говоре о ентузијазму и амбицији 
запослених.

„Ускоро вам у комшилук долази и 
фабрика за прераду рибе. Мислим да 

ће они почети и нашу рибу да извозе, 
нашег сома и смуђа. Бићемо неупоре-
диво озбиљнији, па ће свуда они који 
су у томе најбољи, а то су Финци, моћи 
да говоре о нашој радној етици, о нашој 
марљивости, што ће Србију подићи на 
пиједестал успешних и развијених зе-
маља“, поручио је Вучић.

Компанија ПКЦ је у Смедереву 
своје пословање почела у мањем из-
најмљеном погону, почетком 2014., да 
би се пре неколико месеци преселила у 
нову фабрику величине око 20.000 ква-
дратних метара, коју је из кредитних 
средстава саградио Град Смедерево и 
изнајмио ПКЦ-у на период од најмање 
10 година. Планирано је да фабрика за-
посли најмање 1.500 радника до краја 
2016. године, а већ сада у фабрици ради 
890 стално запослених.

У Пленумској сали ГУ Смедерево 
потписан је Меморандум о разуме-
вању између Владе Републике Србије, 
Града Смедерева и немачке фирме за 
прераду рибе PTC Germany, једне од 
водећих прерађивача рибе у Немачкој. 
Меморандум су потписали министар 
привреде Жељко Сертић, градоначел-
ница Смедерева др Јасна Аврамовић 
и генерални директор компаније PTC 
Germany GmbH Бруно Корнартс.

„Још једну инвестицију доводимо 
у Смедерево. После кратког рока, 24. 
априла смо почели да градимо халу од 

3.000 квадратних метара, 10. августа 
смо завршили, не само халу него и 2,5 
километара путева са свом пратећом 
инфраструктуром. Желимо да омо-
гућимо да се што већи број Смедерева-
ца упосли и захваљујем се ПТЦ-у који 
је препознао Смедерево као добар град 
за инвестирање“, рекла је градоначел-
ница.

Бруно Корнартс је истакао да у 
Србију не долазе због бродарске флоте 
нити обале, већ због пословне техноло-
гије.

„Желимо да изместимо нашу тех-
нологију из Кине и Вијетнама у Србију, 
да научимо много једни од других, али 
и због логистичке ситуације у Србији. 
Србија је више у центру Европе него 
Брисел. Не долазимо да будемо Немци 
у Србији, већ да овај пројекат развијемо 
као локални пројекат и да будемо више 
Срби у Србији“, казао је Корнартс.

Град је преузео обавезу да изгради 
још 500 квадратних метара хладњаче 
до краја године, док је почетак про-
изводње планиран за 31. јануар 2016. 
Вредност досадашњих радова износи 
три милиона евра, а како је саопштено, 
фирма ПТЦ ће у почетку запослити 100 
радника. Делатност у Смедереву ће се 
заснивати на увозу рибе и рибљих си-
ровина из иностранства и преради тих 
сировина до готових производа, који ће 
углавном бити намењени извозу.

АКТУЕЛНО   Фински и немачки инвеститори запошљавају Смедеревце

ПОСАО И МИМО ЖЕЛЕЗАРЕ
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Људи се често наводе као „нај-
важнији извор“ којим орга-
низација располаже, а ус-
пешно управљање људским 

ресурсима издваја као један од кључ-
них фактора опстанка и развоја сваке 
организације. Истраживања процеса 
селекције кандидата за посао показала 
су да послодавци читању једне биогра-
фије посвете између пет и седам секун-
ди. У том кратком периоду првенствено 
се концентришу на име, тренутну ти-
тулу и радно место, почетак и крај рада 
на њему, те претходну титулу и радно 
место, почетак и крај рада на њему и 
едукацију. 

То су „Ал Џазири“ потврдили и 
учесници највеће регионалне конфе-
ренције о вођењу и развоју запослених 
- DRIVE 2015, Наташа Стаменковић, 
директорка сектора за људске ресурсе 
у компанији НИС „Гаспромњефт“ и Зво-

нимир Муса, директор Службе људ-
ских потенцијала Прима групе. 

„Тачно је да за један CV одвојимо 
око пет, а неким занимљивијим кан-
дидатима можда посветимо и десетак 
секунди”, каже Муса и додаје да његова 
компанија не користи „апликант тре-
кинг софтвер“, односно робот који чита 
CV-е и у стању је да веома брзо одбаци 
75 одсто пријава. 

„На другој страни, тврдња да се 
76 одсто CV-а одбаци због непрофе-
сионалне, шаљиве или упитне и-мејл 
адресе није сасвим тачна. То није при-
оритет, увек се више гледа искуство”, 
каже Муса, док Наташа Стаменковић 
објашњава да је 
упитни и-мејл сме-
шан, неозбиљан и 
није пригодно да се 
на тај начин кому-
ницира са послода-
вцем. 

„Тако је и у слу-
чају фотографије. Ако је са свадбеног 
весеља или плаже, наравно да се CV од-
бацује. Уколико је адекватна и у складу 
са траженим профилом, онда то може 
донети додатне бодове, јер нам пружа 
још једну информацију”, коментарише 
Стаменковићева тврдњу да се у 88 одсто 
случајева CV одбаци уколико је уз њега 
приложена фотографија. Она додаје да 
је навод да je само 35 одсто кандидата у 
потпуности квалификовано за посао за 
који аплицира - оптимистична: „Зависи 
од позиције за коју тражите кандидате, 
али врло често се деси да је много мањи 
број од горенаведеног квалификован да 
уђе у најужи избор”.

Звонимир Муса 
додаје да је у неким 
случајевима боље 
запослити неког ко 
није у потпуности 
квалификован, него 
преквалификова-
ног кандидата.

“Некада прек-
валификовани кан-
дидати могу да 
отежају развој у 
компанији и рад 
свих других око 
себе. С друге стране, 
мање квалифико-
вани кандидати уз 
добру едукацију 
и увођење у посао 

могу бити веома вредни за компанију“, 
каже Муса и потврђује значај друштве-
не мреже „Линкдин“ (LinkedIn). 

“Врло често кандидати дају једну 
слику у животопису, а када погледа-
мо на ‚Линкдин‘ видимо другу слику“, 
додаје Муса, док Наташа Стаменковић 
потврђује да се у последње време про-
веравају све могуће референце кроз све 
могуће канале, те да преко 90 посто 
кандидата прође проверу на друштве-
ним мрежама. 

Нека истраживања показују да ин-
тервју у просеку траје 40 минута, а да 
испитивач већ у првих 90 секунди зна 
да ли ће неко добити посао или не. 

„Треба више времена, мада некада 
можете и за десет минута да завршите 
причу ако кандидат направи круцијал-
не грешке. Одевање је веома важно, али 
апсолутно је неприхватљиво за посло-
давца да запосли кандидата који није 
у стању да комуницира директно и 
транспарентно, то јест ако не може ни 
да успостави контакт очима. Лош знак 
су и млитаво руковање и прекрштене 
руке током интервјуа, јер говор тела 
говори више и од саме биографије и 
од онога што кандидат може да каже 
и што говори на интервјуу”, објашњава 
Стаменковићева, док је за Мусу недос-
татак осмеха битнији од лошег држања:

“Осмех је пренос енергије. Канди-
дат треба да се представи и треба да 
нам да своју позитивну енергију да бис-
мо га примили у свој тим”, каже Муса.

АКТУЕЛНО   Нови трендови у управљању људским ресурсима

ПО ЧОВЕКУ 5 ДО 7 СЕКУНДИ 
„Тачно је да за један CV одвојимо око пет, а неким занимљивијим кандидатима 
можда посветимо и десетак секунди”, каже Звонимир Муса, директор Службе 
људских потенцијала Прима групе. Код НИС „Гаспромњефта“ преко 90 посто 

кандидата прође проверу на друштвеним мрежама

   Најбоље од најгорег
   “Разговор за посао је успео ако је кандидат опуштен, 
ако има основне информације о компанији и ако је до-
вољно мотивисан”, каже Наташа Стаменковић и наводи да 
је најгори интервју имала са кандидатом који је био под 
дејством наркотика. 
   Звонимир Муса додаје да је за њега „seal the deal“ када 
кандидат својим одговорима и комуникацијом покаже 
„клик“ са оним што компанија тражи, док је најнепријатније 
искуство имао са надменим кандидатом.
   „Држао се као да смо ми на разговору, компанија, а не он, 
као да ми треба да се свидимо њему. Тешко смо извлачили 
одговоре, комуникација је била изузетно компликована, 
једва да је и постојала. Поставио се у супериоран положај 
у односу на нас”, прича Муса. 

Mноге компаније користе софтвер, односно 
робот који чита CV-е и у стању je да веома 

брзо одбаци 75 одсто пријава
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У оквиру реализације пројекта „Органска производња - развојна шанса за младе“, представници Филијале Ниш Нацио-
налне службе за запошљавање одржали су презентације на тему предузетништва у Економској школи и Техничкој 
школи „12. фебруар“ у Нишу. Професорима и ученицима представљени су постојећи концепти предузетништва и ис-
куства из праксе Пословног центра НСЗ, који већ дужи низ година, кроз обуке и менторинг програме, пружа подршку 

свима који покажу иницијативу и жељу да закораче у свет предузетништва.
„Данашњом презентацијом смо покушали да у кратким цртама овим младим људима приближимо појам предузет-

ништва. Неговање предузетничког духа још у школским клупама је добар концепт“, истакла је овом приликом Негица Алек-
сов, руководилац Пословног центра Филијале Ниш НСЗ.

“Било је интересантно, лепо је што поред редовне наставе имамо и овакве активности, захваљујући којима можемо стећи 
и додатне вештине“, казала је Јелена, ученица III разреда Економске школе у Нишу.

Национална служба за запошљавање има улогу партнера на пројекту „Органска производња - развојна шанса за младе“, 
који под покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије реализује цивилно друштво Омладински 
едукативни центар из Ниша. Пројекат промовише ученичко предузетништво, чија је суштина у развоју предузетничког духа 
и личних квалитета младих, као и увођење нових и практичнијих наставних метода. Ученичко предузеће није конкурентан, 
тржишно усмерен ентитет чији је примарни циљ профит. Ова предузећа су ученичке фирме, које околина треба да прихвати 
као школски пројекат образовног карактера. 

„Сврха пројекта је створити капацитете код младих људи да се баве предузетништвом у свим његовим облицима, а наро-
чито производњом и уједно видети како се теорија примењује у пракси“, истакао је Братислав Васић, професор Економске 
школе у Нишу. У плану је да се у наредном периоду у оквиру пројекта одржи оваква презентација и у Трговинској школи.

АКТУЕЛНО   Органска производња - развојна шанса за младе, па и оне у Нишу

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА
Сврха пројекта је створити капацитете код младих људи да се баве 

предузетништвом у свим његовим облицима, а нарочито производњом

Европска подршка за инклузију Рома у Панчеву

ОВДЕ СМО ЗАЈЕДНО
Поред радионице о насиљу у породици и вршњачком насиљу, разговарало се и о школо-
вању ромске деце, за чије уџбенике је град Панчево већ издвојио три милиона динара

Мобилни тим града Панчева за Роме је прошле не-
деље, у оквиру пројекта „Овде смо заједно - Европ-
ска подршка за инклузију Рома“, обишао Роме у До-
лову. Том приликом одржана је радионица на тему 

насиља у породици и вршњачког насиља, а разговарало се 
и о школовању ромске деце. Само за набавку уџбеника град 
Панчево је издвојио 3 милиона динара. 

Пројекат се залаже за унапређење сарадње и размене 
информација између службеника у локалним институција-
ма које се баве социјалном инклузијом Рома, на тај начин 
што подржава формално оснивање заједничких мобилних 
јединица на локалном нивоу. Састављени од општинских 
ромских координатора, педагошких асистената, здравстве-
них медијаторки и представника центара за социјални рад 
и Националне службе за запошљавање, мобилни тимови 
учествују у програмима обуке и менторства за израду и ост-
варивање локалних акционих планова. Тимови су формира-
ни у 20 локалних самоуправа широм Србије, па и у Панчеву и 
Ковину. Саветница за запошљавање у панчевачкој филијали 
НСЗ Гордана Матовић је представница НСЗ у Мобилном 
тиму града Панчева.

Целокупан пројекат вредан је 4,8 милиона евра, финан-
сира га Европска унија, а спроводи мисија ОЕБС-а у Србији. 
У периоду од годину дана од потписивања уговора са локал-
ним самоуправама, мобилни тимови су постигли запажене 
резултате, а њихови чланови прошли кроз бројне едукације. 

Тим града Панчева једном месечно излази на терен, у ди-
ректним разговорима са Ромима у њиховим пребивалишти-
ма уочава који проблеми их муче и настоји да обезбеди 
конкретно решење у оквиру својих овлашћења. 

Посебним успехом се сматра што је измењен Генерални 
урбанистички план града, па ће у ромском насељу Шуми-
це, у Старчеву, из пројекта бити финансирана изградња 40 
купатила.

В.Крстић

И.Мучибабић

Рашка
САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У РАШКИ - 23. октобра

Национална служба за запошљавање - Филијала Краљево организује Сајам запошљавања у Рашки, у сали бившег 
Комитета, Студеничка 2, у петак, 23. октобра 2015. године, са почетком у 11 часова. Очекује се учешће око 15 послода-

ваца, који ће понудити 100 слободних радних места свих профила, а највише у туристичко-угоститељској струци.
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Слика директора који усред Париза беже од незадо-
вољних синдикалиста посрамила је француску елиту 
и изазвала још једну дебату о социјалним правима и 
тржишној економији. Француски премијер Мануел 

Валс био је шокиран када је, боравећи у посети Јапану, ви-
део како менаџери и шефови националне авио-компаније 
без кошуља прескачу ограду и беже главом без обзира пред 
гомилом разјарених службеника „Ер Франса”. У осуди син-
дикалних активиста који су упали у седиште „Ер Франса” у 
Паризу, прекинули састанак и најурили шефове, ујединио се 
читав политички врх. Огласио се и председник Француске 
Франсоа Оланд, који је оценио да је насиље над управом 
„Ер Франса” неприхватљиво и штети угледу земље. Холанд-
ски политичари и шефови партнерске компаније КЛМ такође 
су забринути због насиља у Паризу и чуде се „француској 
радној и друштвеној култури”.

Незадовољство у авио-компанији почело је пре неколи-
ко недеља, када су пилоти ступили у штрајк јер им је у окви-
ру програма штедње повећан број летачких сати, што је, по 
њиховом суду, било неприхватљиво. Седница УО “Ер Франса” 
била је посвећена плану отпуштања радника. Пре него што је 
више стотина синдикалиста упало на скуп, управа је потвр-
дила да ће у оквиру реструктурирања предузећа следеће и 
2017. године бити отпуштено око три хиљаде запослених. Без 
посла ће остати 300 пилота, 900 стјуардеса и 1.700 службе-
ника који раде у канцеларијама „Ер Франса” на земљи.

Активисти су, како извештавају агенције, физички на-
пали руководство „Ер Франса”, неколико људи је рањено, а 
двојица шефова су голи до појаса фотогафисани док су бежа-
ли са места окршаја. Слике менаџера освануле су на наслов-
ним страницама свих француских дневних листова.

Покушај да француска привреда постане конкурент-
нија на светском тржишту и да се укину или умање нека од 

многих социјалних права радника наилази на оштар отпор 
домаћег јавног мњења, поготово што мере резања бенефи-
ција спроводи социјалистичка влада. Откако је Мануел Валс 
прошлог марта дошао на чело владе, штрајковали су францу-
ски фармери, таксисти, возачи камиона, радници на трајек-
тима…

Када је о збивањима у „Ер Франсу” реч, 17 одсто ове ком-
паније је у власништву француске државе, која позива руко-
водство и синдикате да неспоразуме реше кроз преговоре. 
Пилоти у „Ер Франсу” одбили су да за досадашњу плату од 
250.000 евра лете више од сто сати годишње. Преговори са 
пилотима пропали су прошле недеље, а уместо тога је пред-
ложено да се укине велики број радних места.

Из Амстердама, где је седиште партнерске компаније 
КЛМ, чују се жалбе на рачун Француза и њихове културе. 
Они су потпуно различити, примећују холандски синдика-
листи, који су сличне несугласице са руководством решили 
мирним преговорима. 

ГОРЕ - ДОЛЕ   Потврђен план отпуштања 2.900 запослених из „Ер Франса“

РАДНИЦИ ИСЦЕПАЛИ ДИРЕКТОРЕ
Синдикални активисти физички напали руководство „Ер Франса”, неколико људи је 
рањено, а двојица шефова су голи до појаса фотографисани док су бежали са места 

окршаја

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ПРАЗНА ПИО КАСА 
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Репу-

блике Српске нема довољно пара за исплату пензија, па 
ће морати да позајми скоро 100 милиона конвертибил-
них марака, што је 51,15 милиона евра. Овог месеца се 
први пут догодило да је исплата пензија каснила више 
од месец дана, па су августовске пензије исплаћене у ок-
тобру. Статистика показује да се у РС број пензионера 
готово изедначио с бројем запослених.

У приватном сектору у САД
ЈОШ 200.000 РАДНИХ МЕСТА

Приватни сектор у Сједињеним Америчким Државама 
у септембру је створио 200.000 радних места, што је најви-
ши месечни ниво од јуна ове године, показују подаци кон-
султантске куће АДП. Економисти су за посматрани месец 
просечно предвиђали 194.000 нових радних места, после 
186.000 у августу, преноси „Ројтерс“.

Одлука немачког произвођача аутомобила 
„Фолксваген“

ЗАПОШЉАВАЊЕ НА ЛЕДУ 
Немачки произвођач аутомобила „Фолксваген“ при-

времено је замрзнуо запошљавање у свом сектору за фи-
нансије и укинуо једну смену недељно у фабрици у Не-
мачкој, пошто процењује штете настале због скандала са 
варањем на тестовима емисије штетних гасова.

Обустављање запошљавања у сектору финансијских 
услуга, који се бави кредитима за купце аутомобила и ли-
зингом возила оператерима, биће на снази до краја ове 
године, изјавио је портпарол компаније, а преноси „Рој-
терс“. 

„Само реагујемо на тренутну ситуацију. Ово је чисто 
једна мера предострожности“, каже портпарол.

„Фолксваген“ је у својој фабрици мотора у Салцги-
теру укинуо једну смену недељно, која је раније била уве-
дена како би се задовољила тадашња повећана тражња.
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У немачком Заводу за запошља-
вање у септембру је оглаше-
но 600.000 радних места, чак 
81.000 више него у исто време 

прошле године. Понуда немачког заво-
да јесте примамљива за грађане али, 
ипак, циљ није лако постићи. Наиме, 
потребно је испунити низ услова и пот-
рошити одређену своту новца, како би 
се држављанин Србије запослио у некој 
од немачких фирми. Прво, за запослење 
у Немачкој потребно је да грађани нађу 
послодавца, затим да им послодавац 
обезбеди радну дозволу, те након тога 
да добију боравишну дозволу (радну 
визу). 

Затим, неопходно je да пре него 
што покушате да се домогнете посла 
проверите и да ли се ваше занимање 
налази на листи дефицитарних зани-
мања у Немачкој, а ако је то случај, 
следи прикупљање документације. Вр-
ста документације може да варира од 
послодавца до послодавца, али за рад-
ну дозволу ће свакако требати копија 
путне исправе, превод дипломе, доказ 
о радном стажу, доказ о познавању 
језика. 

Примамљив посао, наравно, није 
лако добити, а пре него што почнете да 
зарађујете неизоставни су и трошкови. 
Они се односе на превод докумената на 
немачки језик, односно услуге судског 
тумача. По правилу, увек се достављају 
оверене копије, па и то изискује одређе-
не трошкове. С друге стране, трошкови 
вађења радне дозволе су у потпуности 
на послодавцу. Један од трошкова је и 
сама потрага за послодавцем, уколико 
се радник одлучи да оде у Немачку и 
тамо тражи посао. Послодавца може-
те пронаћи и на веб-порталима, као 
што је портал Савезне агенције за рад 
Немачке (www.arbeitsagentur.de). С 

обзиром колико се овде мало зарађује, 
синдикалци истичу да интересовања за 
рад у Немачкој има. 

Први корак ка запослењу је сту-
пање у контакт с послодавцем. Од њега 
морате да добијете потврду о склапању 
радног уговора, с којом у немачкој ам-
басади подносите захтев за радну визу. 
За тзв. „плаву картицу“, боравишну и 
радну дозволу за стручњаке са факул-
тетском дипломом, предуслов је апли-
цирање за визу. 

Уредбом о запошљавању приступ 
тржишту рада за странце ограничен 
је на одређена занимања. За остале је 
неопходна сагласност управе за запо-
шљавање, а када је реч о занимањима 
са ниским степеном квалификације 
или без квалификације, важи забрана 
регрутовања, па су изгледи за добијање 
позитивног одговора изузетно мали. С 
друге стране, лекари, лекари специја-
листи, психотерапеути и ветеринари из 
Србије могу да раде у Немачкој чим се 
провери усаглашеност српске и немач-
ке дипломе. Ипак, у већини професија 
потребно је положити додатни испит - 
апробацију. Иначе, цена потврде о при-
знавању дипломе је 100 евра, а за свако 
поновно издавање потврде плаћа се 50 
евра. Апробација није неопходна за рад 
у дефицитарним занимањима, али је 
исти онда ограничен на две године.

Уколико сте квалификовани, од 
запослења у Немачкој, осим успешно 
завршене бирократије, дели вас и по-
знавање немачког. За радну дозволу 
довољан је А1 степен, за послове са 
средњом школом Б1, док се за високо-
образоване кадрове захтева Ц1. 

Све који размишљају да ли да 
предузму овакав корак занима виси-
на зараде у одређеним професијама. 
На врху ове листе су, веровали или не, 
аутомобилски техничари са чак 4.500 
евра месечно, а за њима иду инжењери 
електротехнике са 4.340 евра и лекари 
са 140 евра нижом зарадом. Стручња-
ци за грејна и расхладна тела зарађују 
у просеку 2.500 евра, неговатељице за 
старе 2.150, водоинсталатери 2.000, ме-
дицинске сестре 1.900, пекари 1.800, 
а конобари 1.300 евра. Треба имати у 
виду да се ови износи односе на плате у 
Западној Немачкој, док у Источној могу 
бити и до 1.000 евра ниже. Ипак, виси-
на зараде сама по себи не значи ништа 
без трошкова свакодневног живота, 
а цене у Немачкој су такве да и након 
плаћања рачуна и хране остаје више 
новца него у Србији. Месечна кирија за 
двособан стан у већим градовима је 900 
евра, а једнособан би коштао само 200 
евра мање. У мањим градовима цене су 
ниже само стотинак евра.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Немачки завод за запошљавање у септембру огласио 
600.000 слободних радних места

НЕМАЧКА ЗОВЕ РАДНИКЕ
На врху листе по зарадама, веровали или не, аутомобилски техничари са чак 
4.500 евра месечно, а за њима иду инжењери електротехнике са 4.340 евра и 

лекари са 140 евра нижом зарадом

 Најтраженија занимања
  Како је објавио „Кроекспрес“ 
(Croexpress), најтраженији су радници 
у следећих 10 занимања: индустрија 
метала - послови Metallerzeugung, 
Metallbearbeitung, Metallbau; трго-
вина - Verkauf; транспорт и логистика 
- Verkehr und Logistik; машински техни-
чари - Maschinentechnik; аутомобил-
ски техничари - Fahrzeugtechnik; ме-
хатроника - Mechatronik; електричари 
- послови Energietechnik и Elektrotechnik.
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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)


