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КАКО ИЗЛЕЧИТИ 
ЗДРАВСТВЕНИ ДИНАР

ТЕМА БРОЈА – Сваког дана у блокади је најмање 15 здравствених установа, 
а 40 одсто ради са губитком. Војводини тренутно недостаје 760 лекара 

различитих специјалности. С обзиром да су 90 одсто педијатара жене, у 
наредне три године Србија би могла да остане без 470 доктора. Ни пад цене 

лекова у последње три године није утицао на смањење трошкова и дуговања
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УВОДНИК

УМЕСТО КРИВЦА 
ТРАЖИО САМ РЕШЕЊЕ 

Недавна истраживања наводе да би готово 50 одсто 
незапослених у Србији прихватило било какав посао. Да ли 
је баш тако…

Јан има 33 године, завршио је Педагошки факултет у 
Сомбору, али за њега није било посла у струци. Био је по-
штар, по потреби и физикалац. „Много сам читао, размиш-
љао, истраживао. Нисам хтео да седим и тражим кривца 
- уместо кривца тражио сам решење“, прича Јан Привизер, 
једини произвођач сока од индустријске конопље у Србији. 
Овај производ у Европи једино се може још наћи у Амстер-
даму. Јан не заборавља да је од Националне службе за за-
пошљавање добио почетна средства. Тако је настао „Свет 
конопље“ у Кисачу, шта још - на страни Ми и Европа.  

„Млади људи треба да пронађу оно што их занима, 
што их покреће. Тога треба да се држе упркос жељама ро-
дитеља, услова и тржишта, јер је то једини начин да успеју. 
Нажалост, многи данас одустају чим наиђу на прву препре-
ку и одлазе у стране земље у потрази за бољим условима. 
Не схватају да препрека има свуда и да би у Србији можда 
остварили већи потенцијал него негде другде“, прича ар-
хитекта Лука Младеновић, један од студената генерације 
и некадашњи стипендиста Фонда за младе таленте. Овај 
28-годишњак, данас директор сопствене компаније, од-
лучио је да пружи прву шансу млађим колегама. Како - на 
страни Мој пут.  

Пре доношења Закона о професионалној рехабилита-
цији и запошљавању особа са инвалидитетом годишње се 
запошљавало само 200 до 300 особа са инвалидитетом. Од 
јануара до октобра ове године с евиденције незапослених 
лица НСЗ запослило се 4.126 особа. Детаљније на страни 
Актуелно.

Војводини тренутно недостаје 760 лекара различитих 
специјалности. С обзиром да су 90 одсто педијатара жене, у 
наредне три године Србија би могла да остане без 470 док-
тора. Бројка од 230 лекара који су сада на специјализацији 
педијатрије није довољна за покривање овог дефицита. Сва-
ког дана у блокади је најмање 15 здравствених установа, а 
њих 40 одсто ради са губитком. Шире у Теми броја: „Како 
излечити здравствени динар“. 

Европска унија и њене чланице бележе најнижу стопу 
незапослености од 2009. године - у Чешкој 4,7 одсто, на 
Малти 5,1 одсто. Стопа незапослености у Немачкој је сада 
на најнижем нивоу од пада Берлинског зида и уједињења 
Источне и Западне Немачке 1990. С друге стране, број не-
запослених у Француској у октобру је порастао за 42.000 у 
односу на претходни месец, што је највећи раст у последње 
две године. Детаљније на страни Горе - Доле. 

Једночасовна обустава рада у јагодинској фабрици 
„Конфециони Андреа Србија“ има своје узроке и последице. 
Да ли штрајк пише отказе и како се око 175 радника који 
су недавно добили отказ вратило на посао, на страни Ак-
туелно. 

На пијацама широм Србије ради чак 80.000 људи. 
Пијаце су прошле године забележиле 12 одсто већи про-
мет иако немају могућност безготовинског плаћања, што 
Пословно удружење „Пијаце Србије” сматра великом пре-
преком уверљивије експанзије. Нико од учесника Округлог 
стола у ПКС није захтевао да се један од највећих ревира 
сиве економије законским мерама затвори - за почетак 
увођењем фискалних каса на 70.000 тезги у Србији - шта 
још, на страни Сазнајте више.  

Милош Чолић
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ПРИВРЕДА   Оквирни уговор за Железару у децембру, коначан у априлу 2016.

САД један од највећих страних
инвеститора у Србији

Најава министра привреде Жељка Сертића

КИНЕЗИ СВЕ БЛИЖИ СМЕДЕРЕВУ

АМЕРИЧКЕ КОМПАНИЈЕ ЗАПОШЉАВАЈУ 
ОКО 8.000 РАДНИКА

ТЕНДЕР ЗА ГАЛЕНИКУ У ФЕБРУАРУ

Кинеска компанија планира да у Србији направи фабрику шавних цеви,
што је инвестиција од 300 милиона евра

Премијер Александар Вучић изјавио је да ће оквирни уго-
вор с кинеском компанијом за Железару Смедерево бити 
потписан у децембру, а коначни у априлу 2016. године. Ву-
чић је, гостујући на РТС-у, подсетио да је приликом недавне 

посете Кини већ потписан меморандум о разумевању када је у пи-
тању српска челичана. 

„Још значајније је“, рекао је премијер, “што Кинези планирају да 
направе у Србији и фабрику шавних цеви, а то је инвестиција од 300 
милиона евра. То су огромне паре, скупље него кад продајете роло-
вани челик, а од огромног значаја за нас“. Вучић је изразио наду да 
ће фабрика бити готова до краја следеће или почетком 2017. године.

Према његовим речима, ако дође кинески ХБИС, запослиће још 
1.000 људи и уједно подстаћи раст БДП-а на 3,5 одсто. Упитан зашто 
би Кинези улагали у српску челичану, Вучић је објаснио да морају 
погасити део постројења у Кини због заштите животне средине и 
великог загађења ваздуха, а имају и налог своје владе да тај посао 
развијају у Европи.

„Приватизација компаније Галеника биће спроведена кроз процес стратешког партнерства докапитализацијом, а тендер 
ће највероватније бити објављен почетком фебруара, како би остало довољно времена да се до краја маја заврши цео процес“, 
изјавио је министар привреде Жељко Сертић.

Сертић је након посете компанији рекао да је то договорено са руководством компаније и приватизационим саветником 
„Дилојтом“, али и са представницима оба синдиката фабрике. Приватизациони саветник је предложио, а руководство и син-
дикати се сложили, да се партнеру понуди део капитала у самој Галеници, а да се, са друге стране, да на управљање неком 
новом менаџменту, који би имао могућност да реструктурира, финансијски оспособи компанију и уложи капитал у обртна 
средства.

„Циљ је да повећамо вредност Галенике да бисмо за две, три или пет година могли да уђемо у прави, класичан процес 
приватизације“, рекао је Сертић.

„Сједињене Америчке Државе су један од највећих стра-
них инвеститора у Србији, са укупним износом инвестиција 
од око две милијарде долара. Америчке компаније запошља-
вају око осам хиљада радника. Од великог је значаја што су 
нове инвестиције реализоване у секторима од стратешког 
значаја за Србију, аутомобилској индустрији високе техно-
логије и енергетици, што не утиче само на повећање произ-
водње, већ и на отварање нових радних места“, рекао је пред-
седник Привредне коморе Србије Марко Чадеж. 

Тренутно је у фази реализација инвестиције америчке 
компаније из области производње ауто-делова, која ће запос-
лити више од две хиљаде радника.

Комисија за заштиту конкуренције покрену-
ла поступке против БАТ-а и Филип Мориса

СУМЊА НА
ДОГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ
Комисија за заштиту конкуренције покренула је по-

ступке против компанија Филип Морис и Бритиш амери-
кан тобако, због сумње да су као учесници на тржишту 
усаглашавали праксу у погледу формирања цена својих 
производа. Комисија је обавила ненајављене увиђаје 
у просторијама те две компаније због, како је наведено, 
основане претпоставке да су учиниле повреду конку-
ренције. „Спровођењем ненајављеног увиђаја, овлашћена 
службена лица обавила су изненадну контролу просто-
рија, односно података, исправа и ствари, о чему се оба-
вештава странка, односно држалац простора и ствари 
тек у тренутку извођења увиђаја на лицу места“, пише у 
саопштењу Комисије. Овај инструмент је изузетно, како 
истичу, ефикасан за откривање картелског договарања и 
других облика повреда конкуренције.
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Број особа са инвалидитетом на 
евиденцији Националне службе 
за запошљавање октобра ове го-
дине био је 14.717. Од тога броја 

5.256 су жене. Доношењем Закона о 
професионалној рехабилитацији и за-
пошљавању особа са инвалидитетом, 
2009. године, значајно је побољшан по-
ложај особа са инвалидитетом (ОСИ), 
када је реч о области рада и запошља-
вања. 

Наведеним законом регулисано је 
подстицање запошљавања ОСИ. Зна-
чајна новина у односу на претходни за-
конски оквир је обавеза запошљавања 
ОСИ или такозвани квотни систем. Наи-
ме, послодавац је у обавези да запосли 
одређени број особа са инвалидитетом, 
у односу на укупан број запослених. 
Они који то не учине дужни су да уп-
лаћују 50 одсто просечне зараде по за-
посленом у Србији. 

Увођење квотног система предста-
вља позитивну дискриминацију, ако 
можемо тако рећи, јер је заправо реч 
о стварању једнаких могућности или 
шанси за запослење, ако се узме у об-
зир да је право на рад једно од основ-
них људских права. Квотни систем као 
законско решење дао је врло брзо ре-
зултате. У претходним годинама запо-
шљавало се око 200-300 особа са инва-
лидитетом на годишњем нивоу, а након 
доношења Закона о професионалној ре-
хабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом бележи се константан 
раст запошљавања. Са евиденције неза-

послених НСЗ до октобра се запослило 
4.126 особа са инвалидитетом, од којих 
1.588 жена.

Национална служба за запошља-
вање је носилац поступка процене 
радне способности од 2010. године. 
Процена радне способности се врши 
узимајући у обзир не само медицинска 
оштећења и последице болести, однос-
но повреде, већ и сагледавањем цело-
купне социјалне ситуације у којој се 
особа налази, као и стања на тржишту 
рада. 

Једна од посебно осетљивих кате-
горија лица на евиденцији НСЗ су особе 
са инвалидитетом. Служба реализује 
низ активности, мера и програма на-
мењених повећању могућности за њи-

хово запошљавање, активно укључи-
вање на тржиште рада и интеграцију 
у све друштвене токове, на равноправ-
ном нивоу, уважавајући различитости. 
Они су једна од категорија незапосле-
них на евиденцији НСЗ које у 2015. го-
дини имају приоритет, када је у питању 
укључивање у програме и мере под 
општим условима и по прилагођеним 
програмима. 

РАСТЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Пре доношења Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом годишње се запошљавало до 300 особа

АКТУЕЛНО   Са евиденције НСЗ до октобра се запослило 4.126 особа са 
инвалидитетом

НСЗ

    Ефекти мера активне политике запошљавања (јануар - октобар 2015)
    Од јануара до октобра обављено је 25.159 индивидуалних разговора са осо-
бама са инвалидитетом. Након извршених процена запошљивости, утврђено је 
17.914 индивидуалних планова запошљавања: 
* у Обуку за активно тражење посла укључене су 1.264 особе са инвалидитетом 
(499 жена)
* у Тренинг самоефикасности укључене су 64 особе (31 жена) 
* у Клуб за тражење посла укључена је 201 особа (97 жена)
* у Радионицу за превладавање стреса услед губитка посла укључено је 11
особа (7 жена)
* на сајмовима запошљавања учествовало је 2.636 особа (954 жене)
* у обуке за развој предузетништва укључено је 285 особа (88 жена)
* у програм стручне праксе укључено је 12 особа (4 женe)
* уз субвенцију послодавцима за отварање нових радних места запослено је 
113 особа (44 жене)
* 110 особа започело је сопствени посао уз субвенцију за самозапољшавање (35 
жена)
* на јавним радовима ангажовано је 1.255 особа (532 жене)
* послодавцима је одобрена субвенција зараде за запошљавање за 208 особа 
са инвалидитетом без радног искуства (87 жена).

    Карактеристике незапослених
(октобар 2015)

- Старосна структура ОСИ – млади 17,93%, 
старији од 50 година 38,93%
- Категорисана омладина – слепа лица 
73, слабовида лица 74, глува лица 306, 
наглува лица 92, лако ментално оме-
тена лица 3.566, вишеструко ометена 
лица 91 и телесно инвалидна лица 175
- Ратни војни инвалиди – 1.356
- Мирнодопски инвалиди – 122
- Цивилни инвалиди рата – 22
- Инвалиди рада – трећа категорија 
инвалида рада 2.187, друга категорија 
инвалида рада 150

Укупно запослених особа са
инвалидитетом (са евиденције НСЗ)

Година  Лица

2009 988

2010  1.589

2011 2.897

2012 3.683

2013 3.914  

2014 3.784
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Поводом 94 године постојања, Национална служба за запошљавање ће 14. децембра обележити свој дан. На свеча-
ности поводом Дана НСЗ, у Клубу народних посланика биће додељене захвалнице и признања компанијама и локал-
ним самоуправама које су током претходне године пружиле значајан допринос у подстицању запошљавања.

Признања ће бити додељена у категоријама малих, средњих и великих компанија које су запослиле највећи број 
лица са евиденције НСЗ и компанијама које су запослиле највећи број особа са инвалидитетом. Међу добитницима признања 
су и локалне самоуправе које су дале највећи допринос запошљавању, као и предузетник који је уз финансијску помоћ НСЗ 
и/или локалне самоуправе покренуо сопствени посао и запослио лица са евиденције НСЗ. Признање ће добити и компанија 
чланица Савета страних инвеститора која је запослила највећи број лица са евиденције НСЗ. 

АКТУЕЛНО   Дан Националне службе за 
запошљавање

РЕКЛИ СУ  Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање

Јелена Булатовић, извршна директорка САМ-а

Српска асоцијација менаџера има одличну сарадњу са Националном службом
за запошљавање

ПОДСТАЋИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ

ЗА МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА 3,35 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
„За активне мере запошљавања у наредној години из буџета ће бити издвоје-

но 3,35 милијарди динара“, изјавио је директор Националне службе за запошља-
вање Зоран Мартиновић.

Мартиновић је на скупу у Сосијете женерал банци, где је најављен традицио-
нални избор „Блиц предузетник“ за 2015, прецизирао да ће бити издвојено 2,8 
милијарди динара за активне мере, плус 550 милиона за запошљавање особа са 
инвалидитетом.

Према његовим речима, финансијски план на бази параметара Министарства 
финансија је усвојен, а како је додао, у овој години на тај новац је могао да рачуна 
приватни сектор, а не јавни, што је план и за 2016. Мартиновић је истакао да је у 
том смислу резултат био задовољавајући.

„Омогућено је да се у активне мере запошљавања укључи велики број људи. 
Тако је више од 3.000 људи добило подстицаје да започну свој бизнис. Велики број 
компанија искористио је подстицаје за отварање нових радних места, а више од 
3.000 људи тако може да нађе своју шансу“, рекао је Мартиновић.

Подстицаји по радном месту износе од 150.000 до 250.000 динара, односно до 
300.000 динара за особе за инвалидитетом, у зависности од развијености општи-
не. Позитивно је што се у овој години око 53.000 људи запослилио директним по-
средовањем НСЗ, на захтев послодаваца.

„То је 50 одсто више него прошле године“, истакао је Мартиновић. Коментаришући чињеницу да је свака трећа фирма у 
Србији без запослених, подвукао је да тај број из године у годину расте и посебно забрињава, те да је предузетништво кључ 
новог запошљавања.

Према речима директора НСЗ, велики број људи ради у неформалном сектору и задатак је да се легализује оно што је 
фактички у радном односу, а није регистровано.

Извршна директорка Српске асоцијације менаџера (САМ) Јелена Булатовић 
истиче да ова организација нуди предузетничке идеје свима који би да се опробају 
у малом бизнису. Говорећи на скупу у Сосијете женерал банци, где је најављен тра-
диционални избор „Блиц предузетника“ за 2015, навела је да су те идеје намењене 
онима који не знају какав посао би започели, а располажу мањим сумама новца.

„Постоје људи који немају идеје шта би могли да раде и располажу не тако ве-
ликим сумама новца. Има оних који су у приватизацији остали без посла и имају от-
премнине од 800 до 5.000 евра. Њима можемо саветовати да покрену послове у об-
ласти трговине, производње и услуга, али и да се удруже“, рекла је Јелена Булатовић.

Према њеним речима, САМ-у је битна промоција приватног сектора, као и то 
да инспирише људе да покрену бизнис и размишљају о послу који није у јавном 
сектору.

„Ширећи добре примере дајемо подстрек и другима“, поручила је Булатовићева 
и навела да САМ има одличну сарадњу и са Националном службом за запошља-
вање, привредним коморама и градским управама. 

„Циљ нам је да промовишемо предузетнички дух, да подигнемо ниво предузет-
ника и смањимо оптерећење на јавни сектор“, закључила је Јелена Булатовић.
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Да ли је прелазак домова здравља у надлежност ло-
калне самоуправе био добро решење, питање је на 
које ће држава, снабдевачи здравственог система 
и независни стручњаци покушати да дају одговор, 

најављено је на скупу „Јавно-приватни дијалог за одрживо 
здравство“, којим је озваничен почетак програма „Здрава 
иницијатива“, покренутог у циљу проналажења најбољих ре-
шења која ће постојећи систем функционисања и финанси-
рања здравствених установа на локалу учинити одрживим. 
Системски проблеми који постоје у функционисању здрав-
ствених установа прете да угрозе не само пружање здрав-
ствене заштите грађанима, већ да у блокаду повуку и друге 
актере здравственог ланца, због чега су ПКС и НАЛЕД же-
лели да покрену свеобухватни дијалог свих заинтересованих 
страна - државе, локалних самоуправа, здравствених уста-
нова, ресорних институција, привреде и грађана. 

Показатељи изнети на скупу говоре да је потребна круп-
на промена: потраживања која само веледрогерије имају 
према болницама, домовима здравља, апотекарским устано-
вама и заводима за јавно здравље за лекове и медицинску 
опрему достигла су износ од 10,6 милијарди динара и расту 
за 250 милиона динара месечно. Од те суме 3,1 милијарда 
доспела је на наплату, што значи да би дистрибутери лекова 
могли великом броју установа да блокирају рачуне у циљу 
наплате. Држава је 2006. и 2012. покушавала да реши про-
блем претварањем потраживања у јавни дуг, али упркос от-
плати старих обавеза, нове су наставиле да се гомилају. Дуг 
преузет 2012. износио је пет милијарди динара, а за само 
три и по године порастао је на 9,7 милијарди. Новим преузи-
мањем држава би повећала јавни дуг, што је у супротности 
са покушајима владе да стабилизује финансије, а тиме узро-
ци стварања дуга не би били отклоњени.

Сваког дана је у блокади најмање 15 здравствених ус-
танова (при чему је број апотека посебно забрињавајући), а 
40 одсто ради са губитком, при чему је држава омогућила 
да и домови здравља у блокади раде и да запослени добијају 
плате. Важна вест за снабдеваче је да се озбиљно разматра 
репрограм дугова. 

Отварајући скуп, председник ПКС Марко Чадеж изја-
вио је да би први корак у проналажењу излаза из кризе мо-
рало да буде санирање тренутног стања, како би се чистих 
рачуна кренуло даље.

„Решење видимо у споразумном преуређивању њихових 
односа, како би се регулисали на најповољнији начин, без ду-
гачких и скупих судских поступака“, рекао је Чадеж и изра-
зио очекивање да ће резултат бити успостављање дугорочно 
одрживог начина финансирања здравствене заштите, лик-
видност установа, обезбеђивање финансијске одговорности 
и дисциплине, несметано пословање здравствених установа 
и њихових добављача, као и ефикасна здравствена заштита 
грађана.

„Болнице и домови здравља морају да лече све грађане 
који им се обрате за помоћ и пуно је случајева када је не-
опходно да  ангажују више медицинског особља него што 
је уговорено. Осим тога, и даље није решено питање плата 
стоматолога, покривања трошкова сервисирања опреме 
и разних других трошкова, као и неадекватних маржи за 
апотеке“, рекла је председница Извршног одбора НАЛЕД-а 
Весна Живковић. Она је оценила да је неопходно да држава 

ТЕМА БРОЈА    Јавно-приватни дијалог за одрживо здравство

У  државним установама у Србији у овом
тренутку на одређено време ради 1.690 дечијих 
лекара, а готово 30 одсто има преко 60 година. 

Бројка од 230 лекара који су сада на
специјализацији педијатрије није довољна за 

надокнаду овог дефицита

Највећи дугови регистровани у развијеним локал-
ним самоуправама, што сугерише да проблем 

није у економској снази општине

КАКО ИЗЛЕЧИТИ ЗДРАВСТВЕНИ ДИНАР
Сваког дана у блокади је најмање 15 здравствених установа, а 40 одсто ради са 

губитком. Војводини тренутно недостаје 760 лекара различитих специјалности. С 
обзиром да су 90 одсто педијатара жене, у наредне три године Србија би могла да 
остане без 470 доктора. Ни пад цене лекова у последње три године није утицао на 

смањење трошкова и дуговања

     Без плана на локалу
    Истраживање Националне алијансе за локални економ-
ски развој и Привредне коморе Србије, у коме је учество-
вало 105 локалних самоуправа, показује да градови и 
општине у Србији за здравство у просеку издвајају 0,8 од-
сто буџета, што је 10 пута мање у односу на локалне само-
управе у Европској унији. Здравство по висини издвајања 
није у првих пет делатности које финансирају локалне са-
моуправе. Показало се да градови и општине немају прави 
приступ или недовољно препознају своју улогу у здрав-
ственој заштити, посебно имајући у виду податак да 95 
одсто испитаника признаје да нема никакав плански доку-
мент за ову област. Такође, неопходно је да локалне власти 
појачају контролу и надзор над здравственим установама.
Бројке говоре да пад цене лекова у последње три године 
(17 одсто) није имао утицаја на смањење трошкова и дуго-
вања. Уз то, највећи дугови регистровани су у развијеним 
локалним самоуправама, што сугерише да проблем није у 
економској снази општине већ у нерационалној расподели 
средстава, због чега је потребно јачати контролу распола-
гања новцем.
    Као највеће препреке у функционисању здравствене 
заштите истакнути су недостатак новца (80 одсто одго-
вора), мањак медицинског особља (50 одсто), прописи (48 
одсто) и неповољна структура лекара (32 одсто). 
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штеди, али не кроз нарушавање стабилности свих учесника 
у здравственом ланцу, већ кроз успостављање одрживог сис-
тема, бољу контролу и програмско трошење новца. 

„Видимо да локалне самоуправе желе да учествују у 
сагледавању потреба здравствених установа и пацијената и 
зато је потребно едуковати их и укључити их да могу да врше 
своју контролну и законом предвиђену функцију“, изјавила је 
Живковић. 

Председник Групације веледрогерија у Привредној ко-
мори Србије Миомир Николић рекао је да веледрогерије 
имају и извршне пресуде против здравствених установа, али 
да не желе да их активирају. Како је рекао, оне не сматрају да 
је решење у скупим судским поступцима, већ у репрограму 
дуга кроз договор. Замисао је да се утврди динамика беска-
матне отплате дуга. Као пример је навео споразум са једном 

здравственом установом у Панчеву која има дуг од 800 ми-
лиона динара и где је утврђен програм решења дуга. Додао 
је да су ресурси веледрогерија исцрпљени и навео да се дуг 
здравства веледрогеријама повећава за 250 милиона динара 
месечно. 

Државни секретар у Министарства здравља Берислав 
Векић је на панел дискусији „Регулаторни оквир, шансе и 
изазови у области здравствене заштите на локалу“ нагласио 
да систем по коме су домови здравља прешли у надлежност 
локалне самоуправе не функионише добро и да су здравству 
потребне и крупне промене. 

„Ни менаџмент здравствених установа ни градоначел-
ници и председници градских скупштина нису озбиљно схва-
тили обавезу обезбеђивања примарне здравствене заштите. 
Мораћемо да предузмемо и законодавне и контролне мере. 

Да ли ћемо се вратити на нешто што је солидно функциони-
сало кроз здравствене центре или ћемо кроз измене и допуне 
закона остати на становишту да локална самоуправа и даље 
буде оснивач примарне здравствене заштите, тек ће се утвр-
дити кроз јавну дискусију“, изјавио је Векић и подсетио да је 
држава омогућила да домови здравља раде упркос блока-
дама рачуна, а најавио је да ће након решавања проблема 
у домовима здравља бити решени и проблеми у апотекама 
које су, како је показао извештај, највећи дужници. 

Векић је рекао да је 19. новембра потписан уговор о при-
мени информационог система у здравству. 

„Кроз информациони систем ћемо имати могућност да 
дефинитивно контролишемо ко и како троши која средства, 
односно да разграничимо рад од нерада“, навео је државни 
секретар и најавио и измене закона о здравственој заштити, 
здравственом осигурању и јавном здрављу, како би се омо-
гућило решавање проблема у здравству.

Држава је 2012. већ преузела дуг домова здравља 
и апотека, који је тада био пет милијарди

динара, а данас износи 9,7 милијарди

У Србији се за здравство, пропорционално
величини буџета, издваја 10 пута мање него у 

локалним самоуправама у ЕУ, односно између 0,6 
и 0,8 одсто буџета

А.Б.

     Колико чекате код педијатра
     У државним установама у Србији у овом тренутку на 
одређено време ради 1.690 дечијих лекара, а готово 30 
одсто има више од 60 година. С обзиром да су педијатри 
углавном жене (90 одсто), у наредне три године Србија би 
могла да остане без 470 доктора. Бројка од 230 лекара 
који су сада на специјализацији педијатрије није довољна 
за надокнаду овог дефицита, с обзиром и на неравномерну 
динамику завршавања специјализације, пише „Политика“. 
„Просечна старост педијатара у Србији је 52 године, а већи-
на њих су жене. Подизањем старосне границе за стицање 
права на пензију за жене у току прошле године дошло је до 
додатног одлива кадрова, што је уз застој у одобравању 
специјализација из педијатрије у протеклих десетак годи-
на довело до продубљивања дефицита педијатара. Про-
грами за заштиту деце су сада озбиљно угрожени“, каже 
председник Удружења педијатара професор др Радован 
Богдановић. 
     „Када распишемо конкурс за педијатра јави се један 
или ниједан кандидат. Доћи ћемо у ситуацију да отимамо 
педијатре једни од других“, каже Драгана Трифуновић 
Балановић, директорка Дома здравља Звездара. 
     По правилу, о здрављу малишана до седме године треба 
да воде рачуна педијатри, али у 14 одсто случајева то раде 
лекари опште медицине. 

     Недостају анестезиолози 
    Сваке године у Војводини буде око 18.000 порођаја, а од 
тог броја више од трећине жена се породи у новосадској 
Клиници за гинекологију и акушерство. Идеја министра 
здравља Златибора Лончара о давању епидуралне анал-
гезије свакој породиљи од јануара 2016. је одлична, али је 
њу немогуће остварити. 
    „Потребно је имати три анестезиолога у дежурству, да 
би то могло да се уради. Свака општа болница у Војводини 
има породилиште и свакој фале анестезиолози. Након 14 
часова у болницама остаје по један дежурни анестезио-
лог, који не дежура само за рад породилишта и порођај-
них сала, већ је ту и за царске резове и друге операције“, 
каже покрајинска секретарка за здравство професорка др 
Весна Копитовић и додаје да чак и када би било дозвоље-
но запошљавање нових анестезиолога, то не би могло да 
се уради, јер нема ниједног незапосленог лекара ове спе-
цијалности.
    „Имамо лекаре на волонтерским специјализацијама и 
питање је да ли ће после три или четири године године, 
колико траје спцијализација, остати или отићи. Док не буде 
довољно лекара неопходно је мотивисати људе да раде 
прековремено, али да њихов прековремени рад плаћа 
РФЗО, а не пацијенти“, каже покрајинска секретарка за 
здравство и напомиње да је решење или у прерасподе-
ли кадра или у сменском раду у порођајном блоку. Према 
њеним речима, Војводини тренутно недостаје 760 лекара 
различитих специјалности.
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Поводом успешно завршеног 
програма „БГ пракса“ - Уни-
верзитетска радна пракса у 
јавним и јавно-комуналним 

предузећима, Управи града Београда, 
установама културе, општинама Гра-
да Београда и Градском Већу, крајем 
новембра организован је пријем у 
Скупштини града, на коме су студенти-
ма уручене потврде о обављеној четво-
ромесечној пракси.

„Више од 1.300 студената је про-
шло праксу у установама града, а само 
од јула ове године 150, од којих ће неки 
бити на пракси до краја године. Плани-
рамо да у наредном периоду повећамо 
број студената у овом програму, али и 
број институција. Хоћемо да што већем 
броју младих људи дамо шансу да, осим 

теоријског знања које стичу на универ-
зитету, стекну и практично знање и на 
тај начин лакше пронађу посао“, нагла-
сио је Синиша Мали, градоначелник 
Београда и захвалио ректору Београд-
ског универзитета Владимиру Бум-
баширевићу и члану Градског већа 
Драгомиру Петронијевићу. 

Мали је истакао уверење да су сту-
денти обогатили своје искуство, али 
и да су људи који раде у установама 
града научили нешто од њих, преузели 
њихове идеје и иницијативе, те да су 
тако и студенти допринели бољем раду 
градских установа.

„Ово је сјајан пример како одговор-
на локална самоуправа помаже сту-
дентима да стекну искуства која ће им 
помоћи у будућој каријери и да лакше 
нађу посао. То је део планова да покре-
немо привреду у Србији, отворимо што 
већи број радних места и привучемо 
инвеститоре“, рекао је Мали.

Ректор Универзитета у Београду 
Владимир Бумбаширевић навео је да 
овај пројекат, осмишљен како би млади 
развијали вештине и стекли нова саз-

нања, значајно доприноси образовању 
студената. 

„За шест година у овом програму је 
учествовало више од 1.350 студената са 
26 факултета Универзитета у Београду, 
а за програм праксе пријавило се укуп-
но 6.000 младих људи. Ове године било 
је на располагању 166 места у осам јав-
них предузећа, 17 организационих је-
диница Управе града и Градском већу, 
осам установа културе и осам градских 
општина. Већина ментора је била за-
довољна радом студената, сви су дали 
препоруке, а 66 одсто се изјаснило да 
би запослили практиканте. Студенти 
су, такође, позитивно оценили праксу“, 
прецизирао је Бумбаширевић. 

Члан Градског већа и ментор Дра-
гомир Петронијевић истакао је да је ово 
била још једна добра „БГ пракса“. 

„Све је то захваљујући младим ге-
нерацијама које долазе, захваљујући 
вашој енергији и систему који смо ус-
поставили у граду. Сви заједно у Бео-
граду чинимо један тим који је отворио 
своја врата младима, а тиме улажемо у 
будућност. Веома сам задовољан прак-
сом, доста тога сам научио од практи-

каната и потрудио се да и ја њих нечему 
научим“, рекао је Петронијевић и додао 
да ће следеће године бити опредељено 
више новца за овај програм.

Јована Миловановић, студент 
мастер студија Факултета политич-
ких наука, била је на пракси у Служби 
за информисање Града Београда. Пре 
праксе питала се да ли су медији оно 
чиме жели да се бави професионално, 
а рад у овој градској служби показао јој 
је да се у томе проналази. Позвала је бу-
дуће студенте да се пријаве за програм 
„БГ пракса“, јер је то велико професио-
нално и животно искуство.

Универзитетска радна пракса ре-
ализује се шесту годину заредом, зах-
ваљујући успешној сарадњи Универзи-
тета у Београду и Града Београда.

Центар за развој каријере и савето-
вање студената Универзитета у Београ-
ду осмислио је програм базирајући га 
на следећим заједничким циљевима и 
вредностима Универзитета у Београду 
и Управе Града Београда: 

• настојање да што већи број студе-
ната и младих дипломаца Универзите-
та у Београду стекне практична знања, 
вештине и релевантно радно искуство 
током студија и тако унапреди своје 
академско образовање; 

• жеља да се што већем броју 
младих људи са универзитетском ди-
пломом пружи подршка у професио-
налном усавршавању и на тај начин 
обезбеди да остану у Србији; 

• тежња да концепт друштвено од-
говорног пословања постане интеграл-
ни део пословних стратегија јавних 
предузећа у Београду. 

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Сви ефекти програма „БГ пракса”

На конкурсу је ове године учествовало осам градских предузећа, 17 унутрашњих 
организационих јединица Градске управе, осам установа културе, осам градских 

општина и Градско веће. Било је отворено 166 места за обављање праксе

КАРТА ЗА СТАЛНИ ПОСАО

Већина ментора била је задовољна радом студената, сви су дали 
препоруке, док се 66 одсто изјаснило да би запослили практиканте

Више од 1.300 студената прошло праксу у установама града
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНО РАДНО МЕСТО

321

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ 
ПОЛИТИКЕ

Републички секретаријат за јавне политике, на основу члана 
54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, 
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - 
исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 став 1 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање рад-
них места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
41/07 - пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички 
секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за координацију послова 
обезбеђења квалитета стратешких 

докумената и анализе ефеката прописа - 
звање виши саветник

Одељење за обезбеђење квалитета стратешких 
докумената и анализе ефеката прописа, Сектор за 

обезбеђење квалитета јавних политика
1 извршилац

Опис послова: Координира припрему и израђује стручна 
мишљења о усклађености предлога стратешких докумената 
којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвоје-
ним стратешким документима којима се утврђују јавне поли-
тике у поступку њиховог доношења; израђује иницијативе 
за унапређење процедура за израду стратешких докумена-
та којима се утврђују јавне политике; припрема и израђује 
стручна мишљења везана за оцену квалитета анализе ефе-
ката прописа које припремају министарства и посебне орга-
низације током свих фаза припреме прописа; координира и 
израђује мишљења о цени квалитета анализе ефеката про-
писа намењеног јавној расправи и мишљења о потпуности 
садржаја анализе ефеката прописа приложене уз нацрт зако-
на и других релевантних докумената; унапређује методологије 
креирања, спровођења, праћења и оцене спровођења јавних 
политика и методологије за спровођење анализе и оцену ана-
лизе ефеката прописа; учествује у организовању обуке држав-
них службеника који раде на пословима који су повезани са 
анализом ефеката прописа и пружа им помоћ у примени сте-
чених знања током њиховог даљег рада; израђује мишљења 
о нацрту закона, предлогу Фискалне стратегије и стратегије 
развоја; сарађује и пружа стручну помоћ предлагачима стра-
тешких и других докумената којима се утврђују јавне политике 
и предлагачима прописа ради успостављање механизама за 
оцену анализе ефеката прописа током њихове примене; прати 
и анализира институционалне и кадровске капацитете за спро-
вођење регулаторне реформе и израђује извештаје; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-

дијама на факултету; најмање седам година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит; познавање енглес-
ког језика; познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање законо-
давног процеса и материје анализе ефеката прописа, Закона 
о државној управи, Закона о Влади и Пословника Владе - тест, 
студија случаја, усмено; вештине комуникације и мотивације 
за рад – усмено.

2. Радно место за послове сарадње 
и покретање иницијатива - звање 

самостални саветник
Група за сарадњу са привредним субјектима и 

грађанима и за покретање иницијатива, Сектор за 
обезбеђење квалитета јавних политика

1 извршилац

Опис послова: Сарађује са привредним субјектима, дру-
гим правним лицима, структурним удружењима, коморама и 
грађанима ради прикупљања информација о проблемима који 
су резултат неефикасних прописа и процедура; обрађује ини-
цијативе привредних субјеката, других правних лица, струк-
турних удружења, комора и грађана за измену неефикасних 
прописа на републичком нивоу; израђује анализе на основу 
прикупљених података и учествује у припреми иницијати-
ва надлежним органима за измену неефикасних прописа; 
израђује одговоре и образложења привредним субјектима, 
другим правним лицима, структурним удружењима, комора-
ма и грађанима који су узели учешће у предлагању измене 
прописа; предлаже, припрема и прати промотивне активности 
за спровођење регулаторне реформе; пружа стручну помоћ 
привредним субјектима, другим правним лицима, структурним 
удружењима, коморама и грађанима о могућностима њиховог 
активног учешћа у предлагању измене прописа; учествује у 
изради предлога стратешких докумената којима се утврђују 
јавне политике из области регулаторне реформе; израђује 
информације и извештаје из делокруга Групе; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање пет година радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; познавање енглес-
ког језика; познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о 
државној управи, Закона о Влади, Пословника Владе и Смер-
ница за укључивање цивилног друштва у процес доношења 
прописа - тест, студија случаја, усмено; вештине комуникације 
и мотивације за рад - усмено.

3. Радно место за правне и кадровске 
послове - звање саветник

Група за правне послове и управљање људским 
ресурсима, Сектор за правне, финансијске и 

информационо-технолошке послове
1 извршилац

Опис послова: Израђује појединачне правне акте везане 
за остваривање права и обавеза из радног односа државних 
службеника и ангажованих лица у Секретаријату; припрема 
и израђује месечне извештаје о структури и броју државних 
службеника и ангажованих лица за централну кадровску еви-
денцију и Регистар запослених; учествује у пословима који се 
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односе на припрему и реализацију политике управљања људ-
ским ресурсима, планирање кадрова спровођење кадровског 
плана; учествује у припремању смерница и упутстава у области 
управљања људским ресурсима; обавља послове аналитичара 
радних места; учествује у пословима и поступку оцењивања 
државних службеника и у припреми аката у поступцима спро-
вођења интерних и јавних конкурса; припрема акта за спро-
вођење поступка јавних набавки; обавља послове безбедно-
сти и здравља на раду; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету; најмање три године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; познавање рада на 
рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о управном поступку, Закона о државној управи, Закона о 
државним службеницима и Закона о јавним набавкама - тест, 
студија случаја, усмено; вештине комуникације и мотивације 
за рад - усмено.

4. Радно место за праћење резултата 
спровођења јавних политика - звање 

самостални саветник
Група за координацију спровођења јавних политика, 

Сектор за планирање и координацију јавних 
политика

1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију акционог плана за спро-
вођење програма Владе; анализира извештаје органа у вези 
са реализацијом приоритетних циљева; припрема извештаје 
о степену реализације приоритетних циљева органа који се 
достављају Влади; учествује у пружању оперативне подрш-
ке органима надлежним за реализовање акционог плана за 
спровођење програма Владе; припрема инструкције и инфор-
мативне материјале о стандардима које би требало поштова-
ти у процесу извештавања о спровођењу усвојеног акционог 
плана за спровођење програма Владе; сарађује са Генералним 
секретаријатом Владе, министарством надлежним за послове 
финансија и Канцеларијом за европске интеграције у вези са 
активностима на спровођењу акционог плана за спровођење 
програма Владе и других стратешких докумената; сарађује са 
органима ради прикупљања и размене података из делокруга 
Групе; учествује у изради информација и извештаја из дело-
круга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет 
година радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачу-
нару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о 
буџетском систему, Закона о државној управи, Закона о Влади, 
Пословника Владе и Стратегије реформе јавне управе - тест, 
студија случаја, усмено; вештине комуникације и мотивације 
за рад - усмено.

5. Радно место за анализе из области 
друштвеног развоја - звање саветник

Група за јавне политике из различитих области 
друштвеног развоја, Сектор за развој, унапређење и 

утврђивање јавних политика
1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке и учествује у припреми 
предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне 
политике из делокруга органа државне управе из различитих 
области друштвеног развоја; ради на пословима припреме 
иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких 
докумената којима се утврђују јавне политике из различитих 
области друштвеног развоја; прикупља и учествује у обради 
материјала у вези са припремом предлога листе краткороч-
них и средњерочних стратешких приоритета коју Влада доно-
си из различитих области друштвеног развоја; учествује у 
пословима пружања подршке органима кроз информисање о 
резултатима анализа ефеката политика из различитих области 
друштвеног развоја; сарађује са органима ради прикупљања 
и размене података из делокруга Групе; израђује анализе и 
учествује у изради информација и извештаја из делокруга Гру-
пе; учествује у благовременом ажурирању информација из 
делокруга рада Групе за интернет страницу; води и ажурира 
базе података из делокруга Групе;обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких или техничко-технолошких или природно-мате-
матичких наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету; најмање три године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; познавање енглес-
ког језика; познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о 
буџетском систему, Закона о државној управи, Закона о Влади, 
Пословника Владе и Стратегије реформе јавне управе - тест, 
студија случаја, усмено; вештине комуникације и мотивације 
за рад - усмено.

III Место рада: Влајковићева 10, Београд.

IV Општи услови које сваки кандидат мора да испу-
ни: држављанство Републике Србије, да учеснику на конкур-
су раније није престајао радни однос у државним органима 
због теже повреде радне дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
1. пријава на конкурс са контакт адресом и бројем телефона; 
2. биографија са наводима о досадашњем радном искуству; 
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; 4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 5. оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; 6. оригинал или оверена 
фотокопија доказа о најмање седам година радног искуства у 
струци за радно место под редним бројем 1 (потврде, решења 
и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено рад-
но искуство у струци); 6а. оригинал или оверена фотокопија 
доказа о најмање пет година радног искуства у струци за рад-
на места под редним бројевима 2 и 4 (потврде, решења и дру-
ги акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство 
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у струци); 6б. оригинал или оверена фотокопија доказа о нај-
мање три године радног искуства у струци за радна места под 
редним бројевима 3 и 5 (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у стру-
ци); 7. оригинал или оверена фотокопија уверења о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним органима, 
односно правосудном испиту (лица са положеним правосуд-
ним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за 
рад у државним органима достављају оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном правосудном испиту; 8. ори-
гинал или оверена копија доказа о познавању енглеског језика 
за радна места под редним бројевима 1, 2, 4 и 5 (сертификати, 
дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде 
о завршеној обуци); 9. оригинал или оверена копија доказа о 
познавању рада на рачунару (сертификати, дипломе, потврде 
о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обу-
ци). 10. оверена фотокопија радне књижице.

VI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок за 
подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

VII Лице које је задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Mарија Митровић, тел. 011/3346-436.

VIII Aдреса на коју се подноси пријава на конкурс: 
Републички секретаријат за јавне политике, Немањина 22-26, 
Београд са назнаком: „За јавни конкурс“.

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

X Провера оспособљености, знања и вештина канди-
дата у изборном поступку: Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће 
провераване у просторијама Републичког секретаријата за 
јавне политике, Београд,. Влајковићева 10 и Палате „Србија“, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, у периоду почев 
од 24.12.2015. године, о чему ће кандидати бити обавештени 
телефонским путем или електронском поштом.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника, односно у општини или у суду, биће одбачене. 
Овај оглас објављен је на интернет презентацији Републич-
ког секретаријата за јавне политике и интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на 
огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона 
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање рад-

них места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање 
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство 
финансија, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за фискални систем

у Министарству финансија, положај у трећој групи

Опис послова: руководи, планира, организује и координира 
рад Сектора, даје стручна упутства за рад запослених у Сек-
тору којим руководи; распоређује послове на уже унутрашње 
јединице и непосредне извршиоце; учествује у раду радних 
тела Владе и Народне скупштине; сарађује са министарствима, 
службама Владе и Народне скупштине, правосудним органима 
и другим органима државне управе; обавља и друге послове 
које одреди министар.

Услови: стечено високо образовање из научне области еко-
номске или правне науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; знање рада на рачу-
нару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкур-
са раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области 
из делокруга Сектора за фискални систем у Министарству 
финансија, стручна оспособљеност за рад на положају и 
вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разго-
вором; знање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару или увидом у доказ о знању рада на рачунару; вештина 
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организа-
ционе способности и вештина руковођења - посредно, путем 
стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Кнеза Милоша 20.

2. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за уговарање и финансирање 
програма из средстава Европске уније

у Министарству финансија, положај у трећој групи

Опис послова: руководи, планира, усмерава и надзире рад 
Сектора; развија и спроводи одговарајуће процедуре и сис-
тем управљања из делокруга Сектора у складу са захтевима 
Европске комисије; врши најсложеније послове из делокруга 
Сектора и остварује сарадњу са другим органима државне 
управе и институцијама; организује послове припреме и спро-
вођења тендерских поступака у складу са правилима за спро-
вођење јавних набавки Европске уније; организује послове 
финансијског управљања уговорима у оквиру ИПА компоненти 
I, IIб, III и IV; кооординира послове планирања, спровођења 
и управљања уговорима и контроле извршења уговорних оба-
веза; учествује у раду секторских радних група и одбора за 
праћење; обезбеђује функционисање система за извештавање 
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и информисање; организује послове спровођења првостепене 
контроле за пројекте финансиране у оквиру ИПА компоненте 
IIa; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање 9 година радног искуства у стру-
ци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; 
знање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области 
из делокруга Сектора за уговарање и финансирање програма 
из средстава Европске уније у Министарству финансија, позна-
вање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације - увидом у податке из прија-
ве и разговором; знање енглеског језика - увидом у доказ о 
знању енглеског језика; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачу-
нару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења - 
посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Кнеза Милоша 20.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ
 
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

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

Поред наведених доказа за положаје: 
- помоћник министра - руководилац Сектора за фискални сис-
тем у Министарству финансија - учесник конкурса је у обавези 
да достави доказ о знању рада на рачунару;
- помоћник министра - руководилац Сектора за уговарање и 
финансирање програма из средстава Европске уније у Минис-
тарству финансија - учесник конкурса је у обавези да достави 
доказ о знању енглеског језика и доказ о знању рада на рачу-
нару.

Лице које не достави писани доказ о знању рада на рачунару 
подлеже практичној провери вештине рада на рачунару. Лице 
које нема положен државни стручни испит може да поднесе 
пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање 
тог испита у Министарству државне управе и локалне само-
управе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима дос-
тави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 
20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс 
за попуњавање положаја.

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

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, 
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуња-
вање положаја (навести назив положаја за који се подноси 
пријава)”.

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

У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у 
делокруг сектора у којима се положаји попуњавају, а који су 
предмет конкурса.

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

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства 
финансија; на интернет страници Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет 
страници и у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство 
културе и информисања, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Секретар Министарства - положај у 
трећој групи

Опис послова: руководи Секретаријатом и помаже министру 
у управљању кадровским, финансијским, информатичким и 
другим питањима и у усклађивању рада унутрашњих јединица 
министарства и сарађује са другим органима.
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Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; 
најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; познавање рада на рачунару; држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области 
из делокруга Министарства културе и информисања и посебна 
знања везана за послове Секретаријата, стручна оспособље-
ност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у 
податке из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару или увидом у доказ о позна-
вању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и 
логичког закључивања, организационе способности и вешти-
на руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Влајковићева 3.

2. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за културно наслеђе

у Министарству културе и информисања, положај у 
трећој групи

Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и над-
зире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније 
послове из делокруга Сектора.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; најмање 9 година рад-
ног искуства у струци; положен државни стручни испит; позна-
вање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање послова из 
области делокруга Сектора за културно наслеђе у Министар-
ству културе и информисања, стручна оспособљеност за рад 
на положају и вештина комуникације - увидом у податке из 
пријаве и разговором; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада 
на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, организационе способности и вештина руко-
вођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Влајковићева 3.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наред-
ног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

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

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачу-
нару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

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

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

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

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

У Служби за управљање кадровима се може извршити увид 
у делокруг Секретаријата и Сектора у којима се положаји 
попуњавају, а који су предмет конкурса.

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

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства 
културе и информисања, на интернет страници Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-Управе, на огласној таб-
ли, интернет страници и у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

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

Администрација и управа 

Посао се не чека,
посао се тражи
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство 
спољних послова, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за мултилатералну сарадњу

у Министарству спољних послова, положај у трећој 
групи

Опис послова: руководи и координира рад Сектора; пла-
нира, усмерава и надзире рад Сектора; прати, изучава и 
извештава о глобалним међународним политичким питањима, 
активностима УН, ОЕБС, ЕУ, СЕ и других међународних органи-
зација из делокруга Сектора; израђује информације, анализе и 
материјале из ове области; помаже министру у представљању 
Министарства у надлежним државним телима и другим орга-
нима; члан је делегација Републике Србије при међународ-
ним сусретима, преговорима и консултацијама; прима стране 
амбасадоре и друге представнике страних држава; обавља и 
друге послове и задатке које му одреди министар.

Услови: стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистич-
ким студијама на факултету; најмање 9 година радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; знање енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу C1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво); 
познавање основних програма за рад на персоналном рачу-
нару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкур-
са раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области 
из делокруга Сектора за мултилатералну сарадњу у Министар-
ству спољних послова, стручна оспособљеност за рад на поло-
жају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и 
разговором; знање енглеског језика, односно другог званич-
ног језика Уједињених нација на нивоу C1 (Effective Operational 
Proficiency: самостални ниво) - увидом у доказ о знању енглес-
ког језика, односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу C1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво); 
познавање основних програма за рад на персоналном рачу-
нару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
познавању основних програма за рад на персоналном рачу-
нару; вештина аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања, организационе способности и вештина руковођења 
- посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Кнеза Милоша 24-26.

2. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за безбедносну политику

положај у трећој групи

Опис послова: руководи и координира рад Сектора; пла-
нира, усмерава и надзире рад Сектора; прати и анализира 
глобална међународна политичка питања, активности НАТО, 
ПзМ, питања контроле наоружања и разоружања и сарадње 
са Министарством одбране Републике Србије; присуствује 
међународним скуповима и сусретима; прати и усмерава рад 
подручних ДКП Републике Србије и учествује у оцењивању 
њиховог рада; сарађује са другим унутрашњим јединицама у 
Министарству и другим државним органима; одржава контак-
те са шефовима мисија страних ДКП; обавља и друге послове 
и задатке које му одреди министар.

Услови: стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистич-
ким студијама на факултету; најмање 9 година радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; знање енглес-
ког језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу C1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво); 
познавање основних програма за рад на персоналном рачу-
нару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкур-
са раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области 
из делокруга Сектора за безбедносну политику у Министар-
ству спољних послова, стручна оспособљеност за рад на поло-
жају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве 
и разговором; знање енглеског језика односно другог званич-
ног језика Уједињених нација на нивоу C1 (Effective Operational 
Proficiency: самостални ниво) - увидом у доказ о знању енглес-
ког језика односно другог званичног језика Уједињених нација 
на нивоу C1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво); 
познавање основних програма за рад на персоналном рачу-
нару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
познавању основних програма за рад на персоналном рачу-
нару; вештина аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања, организационе способности и вештина руковођења 
- посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Кнеза Милоша 24-26.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наред-
ног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

Администрација и управа 
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Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење 
о положеном државном стручном испиту (лица са положеним 
правосудним испитом или дипломатско - конзуларним испи-
том уместо уверења о положеном државном стручном испи-
ту достављају уверење о положеном правосудном испиту или 
дипломатско - конзуларном испиту), доказ о знању енглеског 
језика, односно другог званичног језика Уједињених нација на 
нивоу C1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво) и 
доказ о познавању основних програма за рад на персоналном 
рачунару. 
Лице које не достави писани доказ о познавању основних про-
грама за рад на персоналном рачунару подлеже практичној 
провери вештине рада на рачунару.

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

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

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

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

У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у 
делокруг сектора у којима се положаји попуњавају, а који су 
предмет конкурса.

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

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства 
спољних послова, на интернет страници Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет страници и у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министарство финан-
сија - Управа за спречавање прања новца, Београд

Положај који се попуњава:

1. Директор Управе за спречавање прања 
новца

у Министарству финансија - положај у другој групи

Опис послова: организује законито и ефикасно обављање 
послова из области које уређује Закон о спречавању прања 
новца и финансирања тероризма; решава у управним ства-
рима и доноси управна акта из области које уређује Закон о 
спречавању прања новца и финансирања тероризма; издаје 
директиве у циљу одређивања начина рада, поступања и 
понашања запослених у Управи, одлучује о правима и дужнос-
тима запослених у Управи; сарађује са другим државним орга-
нима и организацијама у циљу правилне и доследне приме-
не прописа у области које уређује Закон о спречавању прања 
новца и финансирања тероризма; располаже финансијским 
средствима Управе у обиму средстава утврђеним Законом о 
буџету и финансијским планом Управе; сарађује са државним 
органима других земаља у циљу размене искуства у примени 
прописа из области које уређује Закон о спречавању прања 
новца и финансирања тероризма.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског 
језика; познавање рада на рачунару; држављанство Републи-
ке Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области 
из делокруга Управе за спречавање прања новца у Минис-
тарству финансија, познавање права Европске уније; стручна 
оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације 
- увидом у податке из пријаве и разговором; знање енглеског 
језика - увидом у доказ о знању енглеског језика; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом 
у доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе способ-
ности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизо-
ваних тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Масарикова 2.

Администрација и управа

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу ста-
новања, податке о образовању, податке о врсти и дужини рад-
ног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на 
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке 
о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити 
својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење 
о положеном државном стручном испиту (лица са положеним 
правосудним испитом уместо уверења о положеном државном 
стручном испиту достављају уверење о положеном правосуд-
ном испиту), доказ о знању енглеског језика и доказ о позна-
вању рада на рачунару.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачу-
нару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

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

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

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

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

У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у 
делокруг Управе у којој се положај попуњава, а који је пред-
мет конкурса.

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

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства 
финансија, на интернет страници Управе за спречавање 
прања новца, на интернет страници Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет 
страници и у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

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

КРАГУЈЕВАЦ
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за економске послове у области 
друштвене бриге о деци

у Служби за финансијске и рачуноводствене послове 
у области друштвене бриге о деци, на одређено 

време - замене одсутне запослене до повратка са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради 

посебне неге детета

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним 
органима прописано је да се у радни однос у државном орга-
ну може примити лице које испуњава следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу 
здравствену способност, да има прописану 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 и да 
испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима 
или актом о систематизацији радних места у органу. Поред 
услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и 
посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Градској упра-
ви за здравствену и социјалну заштиту, и то: завршен еко-
номски или други факултет природног или друштвеног смера, 
стечено високо образовање на студијама другог степена (240 
ЕСПБ), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће 
доказе о испуњености услова огласа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном 
државном стручном испиту, уверење да се против кандида-
та не води истрага (основни суд), уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу (МУП РС, 
Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења, 
доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, на горенаведену адресу.

НОВИ С А Д
ОПШТИНА ТИТЕЛ

ОПШТИНСКА УПРАВА 
21240 Тител, Главна 1

Послови за пројекте, програме и 
менаџмент

Канцеларија за локални економски развој, у оквиру 
Службе за привреду, урбанизам, комунално-

стамбена питања, заштиту животне средине и 
инспекцијске послове, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред доказа о испуњености посебних услова, кан-
дидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе доказе о 
испуњавању општих услова, прописаних чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Службени гласник РС“, 

Администрација и управа



   |  Број 651 | 09.12.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs18 

бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - 
др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 
81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 
- одлука УС): да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, 
да има прописану стручну спрему, да има општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривична дела на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државним орга-
нима. Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (да није старије од 
6 месеци), диплому о завршеној високој школи - eкономски 
факултет, радну књижицу, доказ о радном искуству, уверење 
да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у органу локалане самоу-
праве, лекарско уверење (не старије од 6 месеци). Пријаве на 
оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова се 
достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Приложи-
ти и доказе о посебним квалификацијама и компетенцијама за 
наведени посао. Са свим кандидатима биће обављен разговор 
након пријема документације. Предвиђена је провера струч-
них способности у периоду од месец дана. Пријаве и доказe 
о испуњености услова огласа кандидати могу доставити лич-
но или путем поште, препорученом пошиљком, на адресу: 
Општина Тител - Општинска управа Тител, Тител, Главна 1, са 
назнаком: „Пријава на оглас“. Рок за пријављивање је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Контакт телефон за додатне 
информације: 021/860-165. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧ

21420 Бач, Трг Зорана Ђинђића 2

Заменик начелника Општинске управе Бач
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште усло-
ве, предвиђене чланом 6 став 1 Закона о радним односима у 
државним органима: 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 неподоб-
ним за обављање послова у држаном органу. Кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове, предвиђене чланом 54 
став 2 Закона о локалној самоуправи: завршен правни факул-
тет, положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве, најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву 
са биографијом кандидат је у обавези да поднесе и следећа 
документа, у оригиналу или овереној фотокопији: уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
диплому о завршеном правном факултету; уверење о поло-
женом испиту за рад у органима државне управе; радну књи-
жицу, као доказ о радном искуству; уверење надлежног суда 
да против лица није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница, не старије од шест месеци; уверење полицијске 
управе да лице није осуђивано за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, не старије од шест месеци; очитану личну кар-
ту или оверену копију личне карте. Уверење о општој здрав-
ственој способности издато од стране надлежне здравствене 

установе доставља постављени кандидат након спроведеног 
поступка по овом огласу. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова из огласа поднети у оригиналу или овереној фото-
копији, Општинском већу Општине Бач, Бач, Трг др Зорана 
Ђинђића 2, са назнаком: „За оглас за постављење заменика 
начелника Општинске управе Бач“, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се могу 
поднети лично, на шалтеру писарнице Општинске управе Бач, 
или препорученом пошиљком.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН

21300 Беочин, Светосавска 25

Послови радних односа и грађанских стања
на одређено време до 12 месеци 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 способност; да има 
стручну спрему прописану систематизацијом - високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним ака-
демским студијама у трајању од најмање четири године правног 
смера, положен стручни испит за рад у државним органима и 
1 година радног искуства; да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чине неподобним за обављање посло-
ва у државном органу; најмање 1 година радног искуства; 
положен државни стручни испит. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење којим се потврђује 
да има општу здравствену способност за рад; доказ о стече-
ном образовању; доказ 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; доказ о радном искуству; уверење о поло-
женом државном стручном испиту; кратку радну биографију. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова конкурса, у оригиналу или овереним фотокопија-
ма, доставити на адресу: Општинска управа Беочин, Свето-
савска 25, 21300 Беочин, са назнаком: „За конкурс - послови 
радних односа и грађанских стања“.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНА СЈЕНИЦА 

36310 Сјеница
тел. 020/741-039

Радник на радном месту матичара
у МК Дуга Пољана, на одређено време од 1 године 

због повећеног обима посла, при Одељењу за општу 
управу и заједничке послове

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да 
је пунолетан; да има општу здравствену способност; да има 
прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
кривично дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу и да се против њега не води кривични 
поступак. Поред општих услова кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове у складу са Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији Општинске управе Општине Сје-
ница, и то: високо образовање стечено на студијама II степена 

Администрација и управа

Посао се не чека,
посао се тражи
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(дипломске академске студије мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистиче струковне студије), у образов-
но-научном пољу, друштвено-хуманистичких наука, односно 
висока стручна спрема стечена на студијама у трајању од нај-
мање 4 године, друштвеног смера; положен посебан стручни 
испит за матичара и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА

36310 Сјеница
тел. 020/741-039

Хигијеничар
на одређено време до 2 године, због повећаног 
обима послова, при Одељењу за општу управу и 

заједничке послове

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају 
општу здравствену способност, да имају прописану стручну 
спрему, да нису осуђивани и да се не води кривични посту-
пак за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кривично дело које их чини неподобним 
за обављање послова у држевном органу. Поред општих усло-
ва кандидат треба да испуњава и посебне услове у складу са 
Првилником о унутрашњем уређењу систематизације Општин-
ске управе Општине Сјеница, и то: средња стручна спрема, 6 
месеци радног искуства. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПЕЋИНЦИ

22410 Пећинци, Јове Негушевића 1

Главни инжењер
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - грађевински или машински 
факултет, хидро смер; пожељно поседовање најмање једне 
лиценце (313, 314, 332, 410, 413, 414 или 432), знање јед-
ног страног језика, знање рада на рачунару, организационе 
способности, тимски рад. Посебни услови: радно искуство 3 
године и положен возачки испит Б категорије. Пријаве доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања. Кандидати могу 
свој CV са доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
електронским путем, на и-мејл: office@vikpecinci.rs, или путем 
поште на адресу: Јове Негушевића 1, Пећинци 22410. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ИРИГ

22406 Ириг, Рибарски трг 16

Координатор - технички секретар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: средња стручна спрема туристичког, економског или 
друштвеног (гимназија) усмерења; знање енглеског језика; 
радно искуство 1 година рада у струци; познавање рада на 
рачунару; положен стручни испит. Општи услови: да је кан-
дидат држављанин Републике Србије, да је физички и пси-
хички способан за обављање послова радног места на које 
се пријављује, да против кандидата није покренут кривични 
поступак за кривично дело за које је предвиђена казна затво-
ра. Кандидат уз пријаву са радном биографијом (својеручно 

потписана у којој је назначена адреса становања и контакт 
телефон), прилаже оверене копије следећих докумената: 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); уверења 
да се против њега не води кривични поступак (не старије 
од 3 месеца, издато код надлежног суда); дипломе или уве-
рења о дипломирању; копију радне књижице; доказ о радном 
искуству (потврда, решење и други акти којима се доказује на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство). Напомена: изабрани кандидат ће 
бити дужан да достави лекарско уверење о здравственој спо-
собности пре ступања на рад. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, на адресу Туристичке организације. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-122

Руководилац Одељења за финансије
на одређено време до 29. фебруара 2016. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном 
пољу економских или правних наука на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - дипломирани економиста или дипломирани правник, 
3 године радног искуства са прописаном стучном спремом, 
познавање рада на рачунару и положен стручни испит. Поред 
наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште усло-
ве, и то: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да 
има прописану стручну спрему, 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.

Шеф рачуноводства
на одређено време до 29. фебруара 2016. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном 
пољу економских наука на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године - дипло-
мирани економиста, 3 године радног искуства са прописаном 
стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спре-
му, 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.

Шеф Одсека за локални економски развој
на одређено време до 29. фебруара 2016. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен, гимназија општег 
смера), 3 године радног искуства са прописаном стручном 
спремом, познавање рада на рачунару, положен државни 
стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и опште услове, и то: држављанство Републике 
Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу.

Возач у Кабинету председника општине
на одређено време до 29. фебруара 2016. године

Администрација и управа
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УСЛОВИ: завршена основна школа, возачки испит Б катего-
рије, 1 година радног искуства. Поред наведених услова, кан-
дидат треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство 
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну 
спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за пољопривреду
на одређено време до 29. фебруара 2016. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена у области економских или техничко-технолошких наука 
(основне академске, односно струковне студије у трајању од 
три године), односно на студијама у трајању до три године 
- више образовање - економиста или инжењер пољопривре-
де, 1 година радног искуства са прописаном стручном спре-
мом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни 
испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава 
и опште услове, и то: држављанство Републике Србије, да је 
пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

Извршилац за пријем и обраду захтева
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена у области техничко-технолошких или природно-матема-
тичких наука (основне академске, односно струковне студије 
у трајању од три године), односно на студијама у трајању до 
три године - више образовање - грађевински инжењер или 
инжењер заштите животне средине, 1 година радног искуства 
са прописаном стручном спремом, општа психолошка способ-
ност за рад са странкама, познавање рада на рачунару, поло-
жен државни стручни испит. Поред наведених услова, канди-
дат треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство 
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну 
спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Уз пријаву о испуњавању услова огласа кандидати 
треба да доставе и следеће доказе: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној спре-
ми, уверење надлежног суда да нису осуђивани за наведена 
кривична дела. Лекарско уверење о здравственој способности 
доставља се након доношења одлуке о избору кандидата. Рок 
за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на 
оглас доставити на адресу Општинске управе.

СУБОТИЦА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА

24000 Суботица, Трг слободе 1/III
тел. 024/626-867, 024/626-889

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да је 
држављанин Србије; да има VII степен стручне спреме: фило-
зофски, филолошки, правни факултет; знање или познавање 
језика средине (хрватски, мађарски); 4 године радног искуства 
на руководећим пословима у архивској струци или у области 
културе; да нема законских сметњи за његово именовање, 
односно да против кандидата није подигнута оптужница која 
је стала на правну снагу, нити се води истрага против њега, да 
испуњава и остале опште услове по прописима о раду.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: кратка биографија са подацима о досадашњем радном 
искуству; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
диплома или уверење о стручној спреми; доказ о радном 
искуству; уверење да кандидат није осуђиван; уверење да се 
против њега не води кривични поступак; предлог програма 
рада и развоја установе за мандатни период на који се име-
нује. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. 
Адреса на коју се подносе пријаве: Управни одбор Историјског 
архива Суботица, 24000 Суботица, Трг слободе 1/III, са назна-
ком: „Пријава на јавни конкурс за именовање директора Исто-
ријског архива Суботица - не отварати“. Пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији 
овереној код надлежног органа, неблаговремене, непотпуне 
и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Управног 
одбора, против кога није дозвољена посебна жалба. Управни 
одбор ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 
извршити избор кандидата и предлог достави оснивачу.

УЖИЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

31210 Пожега, Трг слободе 9
тел. 031/3816-401

Имовинско-правни послови
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године - ВСС 
правне струке; 1 година радног искуства у струци; познавање 
рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат треба 
да испуњава и услове прописане чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 23/13), и то: 
да је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здрав-
ствену способност; да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Уз пријаву са биографијом приложити: диплому о 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење суда да кандидат није под истрагом 
и да против њега није подигнута оптужница, уверење поли-
цијске управе да није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, а изабрани кандидат по извршеном избору и лекарско 
уверење. Сви докази се прилажу у оригиналу или као фотоко-
пије оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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           Трговина и услуге

„ТРАНСКОП“ ДОО
35250 Параћин, Шумадијска бб

тел. 035/568-362
e-mail: hr.transkop@gmail.com

Комерцијалиста
за рад на терену, на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство 6 месе-
ци, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик 
- средњи ниво. Услови рада: теренски, рад ван просторија 
послодавца, пробни рад 3 месеца. Слање пријава мејлом. Кан-
дидати треба да се јаве лицу за контакт - Снежани Радаковић, 
на наведени број телефона.

„WAWASAN“ DOO
11070 Нови Београд, Омладинска 15б

тел. 011/3190-815

Референт за јавне набавке
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV, V или VI степен стручне спреме у било ком зани-
мању, са радним искуством од 3 године на наведеним посло-
вима, знањем енглеског језика и возачком дозволом Б кате-
горије. Заинтересовани кандидати се могу пријавити у року 
од 30 дана од дана објављивања конкурса, на број телефона: 
011/3190-815 или своје пријаве послати на и-мејл: zaposlenje@
wawasan.rs.

„ДАКАР АУТО“ ДОО
25000 Сомбор, Филипа Кљајића бб

тел. 025/434-043
e-mail: kiaautosombor@gmail.com

Ауто-механичар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, ауто-механичарски послови: 
оправка и сервисирање; познавање рада на рачунару; возач-
ка дозвола Б категорија; почетни ниво енглеског и немачког 
језика; радно искуство у механици 12 месеци; самостални рад. 
Достављање радних биографија лично или на мејл. Рок за 
пријаву је до попуне радног места.

DOO „VIBAC BALCANI“
35000 Јагодина, Кнеза Лазара 1

e-mail: hr@vibac.rs

Aдминистратор општих послова
особа са инвалидитетом

Опис послова: административни радник води рачуна о доку-
ментима и евиденцији, блиско сарађује са књиговођама, при-
према документацију за књижење, води евиденцију о доспе-
лим обавезама плаћања трошкова инфраструктуре, грејања, 
воде, струје, телефона, закупнине пословног простора и орга-
низује њихово правовремено плаћање, врши основна књи-
жења, води књигу улазних и излазних фактура, књигу благајне 
и обрађује путне налоге и сл.; јављање на телефон, пријем и 
слање факсова и и-мејлова, води рачуна о различитим врста-
ма докумената и врши њихово разврставање, прослеђивање и 
архивирање, асистира у пословима запошљавања.

Задаци и одговорности: ажурирање документације, евиден-
тирање улазне и излазне документације, руковање корпо-
ративном кореспонденцијом (и-мејл, телефонски позиви), 
коришћење технике коју радни задаци захтевају (апарат за 
копирање, факс и сл.), попуњавање и архивирање докуме-
ната, резервација смештаја, путних карата и слични послови, 
одговорност за набавку канцеларијске опреме и других доба-
ра која се троше на дневној бази, прикупљање документације 
од странаца, обрада и пријава код МУП-а, вршење плаћања 
такси одређеним институцијама, по потреби обављање курир-
ских послова, заказује састанке, интервјуе и посете, припрема 
документацију за тренинге.

УСЛОВИ: познавање пословне документације и основа 
пословне кореспонденције, возачка дозвола Б категорије, 
познавање рада на рачунару, знање енглеског језика; орга-
низованост и преданост, изразита комуникативност (развијена 
способност вербалне и писане комуникације), аналитичност, 
систематичност и одговорност, самосталост и проактивност у 
решавању проблема, кооперативност и екстровертност. Рок за 
подношење документације је 31.12.2015. године.

СЗТР „ВАТРОТЕХНА“
11000 Београд, Јованке Радаковић 52а

тел. 011/343-6982
e-mail:office@vatrotehna.com

Дипломирани инжењер електротехнике за 
енергетику

Опис посла: испитивање електричне инсталације и контрола 
противпожарне централе.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Кандидати треба да поседују: возачку дозволу Б категорије, 
основну информатичку обуку (Windows, Word, Excel; Explorer, 
Outlook), уверење о положеном стручном испиту из ППЗ. Рад 
се обавља ван просторија послодавца. Јављање кандидата 
путем телефона и на и-мејл.

СЗТР „ВАТРОТЕХНА“
11000 Београд, Јованке Радаковић 52а

тел. 011/343-6982
e-mail: office@vatrotehna.com

Дипломирани машински инжењер

Опис посла: безбедност и здравље на раду.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Кандидати треба да поседују: возачку дозволу Б категорије, 
основну информатичку обуку (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook), лиценцу за обављање послова у области безбедно-
сти и здравља на раду, уверење о положеном стручном испиту 
из ППЗ. Рад је теренски. Јављање кандидата путем телефона 
и на и-мејл.

„WAWASAN“ ДОО
11070 Нови Београд, Омладинска 15б

тел. 011/3190-815

Референт за одржавање и организацију 
посла

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV, V или VI степен стручне спреме, у било ком зани-
мању, са радним искуством од 3 године на наведеним послови-
ма, основним знањем енглеског језика и возачком дозволом Б 
категорије. Кандидати се могу пријавити у року од 30 дана од 
дана објављивања конкурса, на број телефона: 011/3190-815 
или своје пријаве послати на e-mail: zaposlenje@wawasan.rs.

Трговина и услуге
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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „НКЛ ТИМ“
АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

11000 Београд, Дринчићева 7
e-mail: nkltimdoo@gmail.com

Књиговођа - оператер

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема (IV, VI или VII сте-
пен стручне спреме), познавање рада на рачунару је пожељ-
но. Потребно је да је кандидат на евиденцији незапослених 
лица НСЗ. Пријаве слати путем мејла.

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

тел. 060/618-0879
e-mail: ipdalamber@gmail.com

Продавац књига на терену - аквизитер
за рад у Младеновцу и околини

2 извршиоца

УСЛОВИ : средња стручна спрема, без обзира на радно иску-
ство. Теренски рад ван просторија послодавца, пожељна 
возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на горенаведе-
ни e-mail. За додатне информације јавити се на број телефон: 
060/618-0879. Рок за пријављивање на оглас је до попуне рад-
них места.

     Mедицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ - ИВАЊИЦА

32250 Ивањица, 13. септембар 78

Рецепионер
на одређено време ради замене раднице на 

боловању

УСЛОВИ: завршена средња туристичка школа (IV степен). Кан-
дидати као доказе о испуњености услова уз пријаву подносе: 
фотокопију дипломе о завршеној школи и пријаву на оглас 
са кратком биографијом. Пријаве на оглас се достављају на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Др ЛУНЕ ЛАСЛО КИШ
Ужице, Љубише Веснића 22

тел. 031/512-090

Радиолошки техничар
на одређено време до повратка одсутног радника

Опис посла: обављање послова радиолошког техничара, рад 
на магнету.

УСЛОВИ: радиолошки техничар и виши радиолошки техничар 
(IV степен стручне спреме, медицински смер и VI степен стру-
чне спреме); лиценца за радиолошког техничара; рад у сме-
нама. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати 
могу да се јаве на контакт телефон послодавца: 031/512-090, 
од 07 до 18 часова, лице за контакт: Предраг Мијаиловић.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Улица слободе бб

тел. 034/6312-306

Медицинска сестра - техничар
у екипи хитне медицинске помоћи у Служби хитне 

медицинске помоћи, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: завршена виша/висока медицинска школа, општи 
смер (VI степен стручне спреме); положен стручни испит. Кан-
дидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не 
старије од 6 месеци): потпуну личну и радну биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
уверење о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
радне књижице, извод из матичне књиге рођених, извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на кандидата), уверење о држављанству РС, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), лицен-
цу или решење о упису у именик Коморе сестара и техничара 
Србије, доказе о додатном стручном образовању или оспо-
собљености (уколико их кандидат поседује). Приликом засни-
вања радног односа канадидат је дужан да достави лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за заснивање 
радног односа на радним местима са повећаним ризиком, пре-
ма акту о процени ризика. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Оглас 
је објављен и на сајту Министарства здравља РС и на сајту 
Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Одлука о избору кандидата биће донета 
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве 
и иста ће бити објављена на сајту Завода за хитну медицинску 
помоћ Крагујевац. По завршетку конкурса предата докумен-
та се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично 
или путем поште (са повратницом), на адресу: Завод за хитну 
медицинску помоћ Крагујевац, Улица слободе бб, Крагујевац. 

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла, положен стручни испит. Уз пријаву поднети: краћу био-
графију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне 
књижице, уколико кандидат има радни стаж, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Пријаве слати у затвореним коветрама, на адресу: Општа 
болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на 
Млави или доставити лично, у правну службу Опште болни-
це Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна 
документација неће бити узети у разматрање при избору кан-
дидата.

Трговина и услуге / Mедицина

www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Николе Пашића 22

тел. 012/643-140 

Доктор стоматологије
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен стоматолошки 
факултет, положен стручни испит, по могућству да кандидат 
има радно искуство. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве 
доставити на адресу: Дом здравља Жагубица, 12320 Жагуби-
ца, Николе Пашића 22. Кандидати уз пријаву подносе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету, 
оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију уверења о држављанству, потврду о рад-
ном искуству након положеног стручног испита и кратку лич-
ну и радну биографију. Приликом заснивања радног односа 
кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЋИРКОВИЋ“

12220 Велико Градиште, Трг Младена Милорадовића бб
тел. 060/4555-665

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме (4-6 
година), обезбеђен смештај или превоз. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивљања огласа. Кандидати треба да 
се јаве на број телефона: 060/4555-665.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Болничка 13-15

тел. 014/3150-020

Доктор медицине
за рад у Јединици за здравствену заштиту одраслог 

становништва

Опис посла: ради као изабрани лекар; обавља дијагностику, 
уводи терапију и учествује у рехабилитацији болесника под 
контролом непосредног руководиоца и лекара специјалис-
те; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља осигураних лица, одређује начин и врсту лечења; 
води прописану медицинску документацију и евиденцију о 
току лечења осигураника, ради у сменама по распореду; ради 
на стручном усавршавању здравствених радника и здравстве-
ном васпитању болесника; ради и друге послове у вези са ост-
варивањем права из здравственог осигурања које му наложи 
непосредни руководилац; за свој рад одговара непосредном 
руководиоцу и директору Дома здравља Осечина. 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца 
издата од стране надлежног органа или решење о упису у име-
ник Лекарске коморе РС. Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о завршеном VII/1 степену стручне спре-
ме, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испи-
ту, оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик 
Лекарске коморе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење надлежне полицијске управе да лице 
није осуђивано, уверење надлежног суда да се против лица 
не води поступак. Кандидати који се јаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве слати лично или 
путем поште, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на конкурс“.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе пнеумофтизиологије, на 

одређено време до повратка на рад привремено 
одсутне запослене

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стру-
чне спреме, доктор медицине, положен стручни испит. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. 

Доктор медицине
за потребе Службе опште хирургије, на одређено 

време до повратка привремено одсутног запосленог 
са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стру-
чне спреме, доктор медицине, положен стручни испит. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. 

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе опште хирургије, Одсек 

васкуларне хирургије, на одређено време до 
повратка привремено одсутне запослене са 

боловања

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, IV степен стручне 
спреме, медицинска сестра - техничар општег смера, положен 
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту. 

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за посло-
ве ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Спремач/хигијеничар
на одређено време ради замене радника на 

боловању
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву доставити: 
диплому, потврду Националне службе за запошљавање о 
дужини чекања на запослење или потврду о радном искуству, 
биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доста-
вити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос спремача/хигије-
ничара“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

Mедицина
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“

11000 Београд, Др Суботића 5

Сарадник програмер
у Одељењу за развој и администрирање базе 

података Центра за информатику и биостатистику 
у здравству, на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла

Опис послова и радних задатака: Учествује у раду на послови-
ма развоја, формирања, ажурирања и одржавања база пода-
така, као и референтних номенклатура и стандарда, обради, 
анализи података, припреми одговарајућих извештаја и преду-
зима одговарајуће мере заштите података. Учествује у раду на 
пословима везаним за методологију спровођења статистичких 
истраживања. Ради на пословима едукације здравствених рад-
ника и сарадника у области здравствене статистике и инфор-
матике, као и стручне помоћи заводима и институтима за јавно 
здравље, другим здравственим установама и другим центрима 
из Института из области здравствене статистике и информати-
ке. Ради на пословима израде статистичког годишњака, дру-
гих публикација и развоја интернет презентације Института. 
Обавља и друге послове из делокруга рада Центра по налогу 
шефа Oдељења или начелника Центра.

УСЛОВИ: дипломирани математичар или дипломира-
ни инжењер за информационе системе или дипломирани 
инжењер техничких наука; одговарајуће знање рада на рачу-
нару и енглеског језика. Пријаве и CV слати на и-мејл: prijava@
batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“, Др Суботића 5, 11000 Београд, 
са назнаком: „За конкурс - сарадник програмер“. Само ће кан-
дидати 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.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка радника са боловања

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - 
педијатријског или општег смера, положен стручни испит, нај-
мање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту, фотокопију радне књижице. Канди-
дати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додат-
но образовање или оспособљеност, дужина трајања школо-
вања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове на које се примају. Пријаве слати у 
затвореној коверти, на наведену адресу, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, на 
одређено време по основу замене, до повратка радника са 
боловања - 4 извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: средња стручна спрема, општи смер, положен струч-
ни испит. Као доказ о испуњености услова кандидати су дуж-
ни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном IV степену стручне спреме, лиценцу или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лицен-
цу или решење о упису у комору. Уколико кандидат поседује 
радно искуство потребно је доставити радне карактеристике 
од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писар-
ници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или поштом на 
адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Миха-
илова 51, уз напомену: „Пријава на оглас“, са навођењем рад-
ног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматран. Уколико кандидат има и-мејл 
адресу, потребно је исту навести ради достављања оба-
вештења о резултату конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА
„1. ОКТОБАР“

36360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/ 861-230

Медицински техничар
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен стру-
чне спреме. Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном приложити оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. Пријаве слати на адресу Дома здравља Пландиште, 
Карађорђева 13, 26360 Пландиште, са назнаком: „Оглас за 
медицинског техничара“. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

Mедицина

Посао се не чека,
посао се тражи Посао се не чека, посао се тражи
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АД „ПУТЕВИ“
31000 Ужице, Николе Пашића 38

тел. 031/512-822

Ауто-електричар
на одређено време до 2 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме; звање ауто-елек-
тричар; радно искуство најмање 3 године; могућност засни-
вања радног односа на неодређено време. Молбе и радне био-
графије слати на и-мејл: kadrovi@puteviuzice.com, поштом на 
адресу или лично. Конкурс је отворен до 18.12.2015. године.

„ФЕРБИЛД” ДОО
Београд, Водоводска 158

тел. 011/2394-300
e-mail: office@ferbild.rs

Место рада: Таково - изградња ауто-пута, Коридор 11

Тесар
на одређено време 24 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме.

Армирач
на одређено време 24 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: армирач, III степен стручне спреме.

Помоћни грађевински радник
на одређено време 24 месеца

15 извршилаца

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме.

ОСТАЛО: Радно искуство најмање годину дана на пословима: 
израда подграде и оплате, израда арматуре за путне објекте, 
мостови, надвожњаци, плочасти пропусти, шахте и потпор-
ни зидови и др. Услови рада: обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана; 3 евра по сату за тесаре и армираче; 2 евра по сату 
за помоћне грађевинске раднике. Конкурс је отворен до попу-
не. Кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона 
или да путем и-мејла доставе CV. Лице за контакт: Пера Илић.

„ТЕКНИА КГ“ ДОО
34000 Крагујевац, Драгослава Срејовића 56

e-mail: natasa.lazarevic@tekniagroup.com

Оператер на ЦНЦ машини за бризгање 
пластике

на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; радно искуство минимум 2 године на пословима регли-
рања машина за бризгање пластике.

Бравар - алатничар за одржавање алата
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; радно искуство минимум 3 године на пословима одржа-
вања машина за бризгање пластике.

Начин конкурисања: Заинтересовани кандидати своје рад-
не биографије могу да пошаљу на и-мејл: natasa.lazarevic@
tekniagroup.com, најкасније до 15.12.2015. године.

„ТЕКНИА КГ“ ДОО
34000 Крагујевац, Драгослава Срејовића 56

e-mail: nemanja.matic@nsz.gov.rs

Магационер

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; возачка дозвола Б категорије; пожељно знање - упра-
вљање виљушкаром.

Начин конкурисања: Заинтересовани кандидати своје радне 
биографије могу да шаљу на и-мејл: nemanja.matic@nsz.gov.rs, 
најкасније до 15.12.2015. године.

„МЕТАЛОПРОМЕТ“ - ЗА РЕЦИКЛАЖУ
ОТПАДА И ПРЕРАДУ МЕТАЛА ДОО

25230 Кула, Врбашки пут бб
тел. 6412-847

e-mail: opsteodeljenje@mlinoservis.co.rs

Магационер
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању магацио-
нер, обука за руковање виљушкаром, основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Слање прија-
ве за запослење мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 
021/6412-847.

ПОЛЕТАРАЦ 1985
11000 Београд, Браће Јерковића 74ж

e-mail: slavisa.poletarac@gmail.com

Радник у производњи обуће
5 извршилаца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство; најмање 6 месеци на евиденцији Националне служ-
бе за запошљавање. Заинтересовани кандидати пријаве могу 
слати на e-mail: slavisa.poletarac@gmail.com, телефон за кон-
такт: 069/1985-111. Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та.

АД „ХЛЕБ“
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 021/527-788
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Технолог у производњи пецива
на одређено време од 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије, возачка дозвола Б категорије, 
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook), рад у сменама.

Пекар
на одређено време од 12 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању пекар, рад у 
сменама, ноћни рад. Слање пријаве за запослење мејлом или 
поштом на горенаведену адресу. Јављање кандидата на кон-
такт тел. 021/527-788.

 Грађевинарство и индустрија
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                                         Саобраћај и везе

EXCELLENT CARGO
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313

Возач међународног транспорта
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
возачка дозвола Б и Ц категорије, рад теренски, у сменама. 
Јавити се лично на горенаведену адресу, радним данима 
од 08.00 до 16.00 часова. Рок за пријављивање на конкурс: 
01.01.2016. године.

       Пољопривреда
DOO „SWEET HOME“

37220 Брус, Батоте
тел. 037/826-429

Технолог производног процеса на доради 
замрзнутог јагодичастог воћа

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет (смер прехрамбе-
на технологија, воћар виноградар); познавање рада на рачу-
нару и MS Office пакета; возачка дозвола Б категорије, активан 
возач. Уколико кандидат испуњава услове, потребно је да свој 
CV пошаље на мејл адресу: info@sweethome.rs, у року од 10 
дана од дана објављивања огласа.

„MEGALIS TRADE“
ДОО БЕОГРАД

Београд, Радничка 35
тел. 011/3571-968

e-mail: office.megalis@gmail.com

Пољопривредни референт
Место рада: подручје Ивањице и Шида

2 извршиоца

Опис посла: организација пољопривредне производње.

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, пољопривредна 
струка. Неопходно је вишегодишње искуство у организовању 
пољопривредне производње; рад на рачунару (основни ниво); 
енглески језик - почетни ниво; возачка дозвола Б категорије 
(активан и искусан возач). Услови рада: дужина радног вре-
мена 8 сати, теренски рад, рад у сменама (прва и друга сме-
на), обезбеђен превоз (аутомобил за рад на терену), постоји 
могућност обезбеђивања смештаја, пробни рад - 3 месеца. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије могу послати на мејл послодавца. Лица за 
контакт: Гордана Кухне Јовковић, Ана Мандић.

               Култура и информисање

УСТАНОВА КУЛТУРЕ
АРТ БИОСКОП „АЛЕКСАНДАР ЛИФКА“

24000 Суботица, Трг жртава фашизма 5

Конкурс за избор и именовање:

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова (општи услови 
који су прописани Законом о раду), кандидат мора испуња-
вати и следеће посебне услове: да је држављанин Републике 
Србије, да има завршен VII степен стручне спреме друштве-
ног смера - филозофски факултет (сви смерови) и академија 
за филм и уметност (сви смерови), да има најмање 3 године 
радног искуства, да поседује организаторске способности и да 
против њега није покренут кривични поступак за дело које га 
чини недостојним за обављање дужности директора, односно 
да није правоснажном судском одлуком осуђен за кривично 
дело које га чини недостојним за обављање дужности дирек-
тора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат при-
ложи и доказе о испуњавању услова: уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену фото-
копију дипломе о завршеној стручној спреми, доказ о радном 
искуству (оверену фотокопију радне књижице), уверење да 
се против њега не води кривични поступак (издато од стране 
Основног суда у Суботици), уверење да није осуђиван правос-
нажном судском одлуком (издато од стране МУП РС ПУ Субо-
тица). Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе и своју радну 
- професионалну биографију и да предложи програм рада и 
развоја установе, као саставни део конкурсне документације. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова доста-
вити Управном одбору Арт биоскопа „Александар Лифка“ 
Суботица, на горенаведену адресу, са назнаком: Конкурс за 
директора - не отварај. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

Саобраћај и везе / Пољопривреда / Култура и информисање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
Посао се не чека, посао се тражи
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 19

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног смера и најмање 
3 године радног искуства у култури; виша стручна спрема 
друштвеног смера и 4 године радног искуства у култури; да је 
лице држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има 
општу здравствену способност; да није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу; да се против њега не води судски поступак. 
Уз пријаву са биографијом доставити, у оригиналу или у ове-
реној фотокопији: уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 
сходно важећем Закону о матичним књигама, не старији од 6 
месеци); уверење о здравственом стању (не старије од 6 месе-
ци); диплому о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију 
радне књижице, до седме стране; уверење полицијске управе 
да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу; 
уверење основног и вишег суда и надлежног тужилаштва да се 
против лица не води поступак. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити у року од 15 дана, на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

         Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
11000 Београд, Учитељска 58
тел. 011/2884-265, 3473-503

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена одсутних запослених 

преко 60 дана
2 извршиоца

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

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године

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

УСЛОВИ: У погледу стручне спреме кандидати треба да 
испуњавају услове прописане чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Поред услова у погледу струч-
не спреме, кандидати треба да испуњавају и посебне услове 
предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку био-
графију, оверену копију дипломе, оверену копију уверења о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Уверење о 
здравственој способности доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа 
по службеној дужности. Проверу психофизичких способности 
кандидата који уђу у ужи избор извршиће надлежна служба за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати у поступку избора кандидата. Рок за слање прија-
ва је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: 
Основна школа „Ћирило и Методије“, Београд, Учитељска 58, 
са назнаком: „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник страног језика за ужу научну 
област Страни језик - наставни предмет 
Страни језик правне струке - немачки

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор немачког 
језика или VII/2, академски назив магистра из научне области 
за коју се бира, искуство у педагошком раду у области права и 
превођењу правних прописа. Остали услови утврђени чланом 
68 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), чланом 107 став 
1 тачка 3 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Асистент за грађанскоправну ужу научну 
област - предмети: Међународно приватно 

право и Арбитражно право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 или 
академски назив магистра наука из научне области за коју се 
бира. Избор се врши у складу са чланом 72 и чланом 122 став 
5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), чланом 109 Ста-
тута Факултета.

Култура и информисање / Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кри-

вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно 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 установи на захтев директо-
ра.
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ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, спи-
сак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета 
у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Ванредни/редовни професор за ужу научну 
област Библистика

тежиште истраживања Свето писмо Старога завета

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних 
богословских наука из уже научне области за коју се конкурс 
расписује, као и претходно завршене основне студије право-
славне теологије, објављени стручни и научни радови пре-
тежно из области за коју се конкурс расписује и способност 
за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са 
радним искуством у академској настави и раду са студентима 
из уже научне области. Остали услови конкурса предвиђени 
су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014, 45/2015 и 68/2015), Стату-
том Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим 
општим актима Универзитета и Факултета, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве 
кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак 
научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и благослов надлежног епископа, као и докази 
о радном искуству, подносе се на адресу: Универзитет у Бео-
граду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 
11б, у року од 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
11210 Београд - Котеж, Mилана Зечара 2

тел. 011/2712-982

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутних запослених 

преко 60 дана, са 100% и 80% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат мора 
да има занимање према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013).

OСТАЛО: 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. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о 
стручној спреми (оверена копија дипломе), докaз о броју бодо-
ва из педагошких, психолошких и методичких дисциплина и 
професионалне праксе, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија који не могу да буду старији од шест 
месеци) и извод из матичне књиге рођених. Доказ који се 

односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом подноси се приликом пријема у радни однос, а доказ 
који се односи на неосуђиваност кандидата прибавља устано-
ва. Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе информа-
ције могу се добити на број телефона: 011/2712-982. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну област 
Наука о књижевности, предмет Увод у 

теорију књижевности

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 
107 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Ванредни професор за ужу научну област 
Хиспанистика, предмет Шпански језик

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа лингвистика, предмет Примењена 

лингвистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 
106 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област Романистика, 
предмет Методика наставе француског 

језика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Јапанологија, 
предмет Јапански језик

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Јапанологија, 
предмет Друштвена и културна историја 

Јапана
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област 
Бугаристика, предмет Бугарски језик и 

књижевност
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Англистика, 
предмет Енглески језик

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Романистика, предмет Француски језик

на одређено време од 3 године

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 29  09.12.2015. | Број 651 |   

Асистент за ужу научну област Општа 
лингвистика, предмети: Теренска 

лингвистика и Прагматика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и 
који показује смисао за наставни рад или магистар наука из 
научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема 
докторске дисертације. Остали услови утврђени су чланом 72 
Закона о високом образовању и чланом 113 Статута Филолош-
ког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област 
Романистика, предмет Латински језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Германистика, предмет Немачки језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему 
одговарајући факултет, општи успех на основним студијама 
најмање 8, смисао за наставни рад, објављени стручни, однос-
но научни радови и радно искуство у настави. Остали услови 
утврђени су чланом 70 Закона о високом образовању и чланом 
114 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област 
Италијанистика, предмет Италијански 

језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област 
Неохеленистика, предмет Грчки језик

на одређено врме од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему 
одговарајући факултет, општи успех на основним студијама 
најмање 8, смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су 
чланом 70 Закона о високом образовању и чланом 114 Статута 
Филолошког факултета Универзитета у Београду. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак 
радова и радове, на наведену адресу Факултета, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ“
11000 Београд, Нушићева 12а
e-mail: ssdositej@yahoo.com

Наставник рачунарства и информатике

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани 
информатичар; професор математике, односно дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информатика; дипломира-
ни инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; 
дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индус-
тријске енергетике; дипломирани инжењер за информацио-
не системе, односно дипломирани инжењер организације за 
информационе системе или дипломирани инжењер организа-
ционих наука, одсеци за информационе системе, информацио-
не системе и технологије; дипломирани инжењер информати-
ке, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани 
економист, смерови: кибернетско-организациони, економска 
статистика и информатика, економска статистика и кибер-
нетика, статистика и информатика или статистика, инфор-
матика и квантна економија; дипломирани информатичар; 

дипломирани информатичар - пословна информатика; дипло-
мирани информатичар - професор информатике; дипломира-
ни информатичар - мастер; дипломирани професор информа-
тике - мастер; дипломирани информатичар - мастер пословне 
информатике; мастер математичар; мастер информатичар; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер про-
фесор технике и информатике; мастер инжењер информа-
ционих технологија; мастер инжењер организационих наука 
(студијски програм Информациони системи и технологије или 
Софтверско инжењерство и рачунарске науке). Наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство 
и информатика може да изводи и лице које је на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, савладало програм рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати, у оквиру завршених основних ака-
демских студија, положено најмање пет информатичких пред-
мета (од тога најмање један из области Програмирање и нај-
мање један из области Објектно оријентисано програмирање) 
и најмање три предмета из области Математика. Испуњеност 
услова из ст. 2 и 3 ове тачке утврђује министарство надлежно 
за послове образовања, на основу наставног плана и програма 
студија.

Наставник физике

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипло-
мирани астрофизичар; професор физике - хемије; дипломи-
рани инжењер физике, смер индустријска физика; дипломи-
рани физичар за општу физику; дипломирани физичар за 
примењену физику; дипломирани физичар - информатичар; 
професор физике за средњу школу; дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар 
- истраживач; дипломирани физичар за примењену физику 
и информатику. Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета физика може да изводи и: професор физи-
ке и хемије за основну школу; дипломирани професор физи-
ке и хемије за основну школу; дипломирани физико-хемичар; 
дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физи-
ка; дипломирани астроном, астрофизички смер; дипломирани 
астроном, смер астрофизика.

Наставник историје

УСЛОВИ: Историја са историјом културе и цивилизације: про-
фесор историје, дипломирани историчар, професор историје 
- географије.

Наставник математике

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску математику и приме-
не; дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани 
математичар - математика финансија; дипломирани матема-
тичар - астроном.

Наставник српског језика и књижевности

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; 
професор југословенске књижевности са страним језиком; 
професор српског језика и књижевности; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижев-
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ност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнос-
ловенским језицима; професор југословенске књижевности и 
српског језика. У школама у којима се образовно-васпитни рад 
обавља на језику народности: професор српскохрватског јези-
ка и југословенске књижевности; професор српског језика и 
књижевности у одељењима за националне мањине.

ОСТАЛО: Остали услови по Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008 и 
5//2011), којим се прописује врста стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника за образовање 
у трајању од две године и за средње образовање у трајању 
од три, односно четири године у стручним школама. Пожељ-
но радно искуство од 6 месеци на наведеним пословима. Рок 
за пријављивање је 30 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве слати на наведену и-мејл адресу.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50

тел. 011/6440-132

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног запосленог

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

са 80% радног времена, а најдуже до 31.08.2016. 
године

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани економист; дипломирани економиста; 
мастер економиста (завршене основне академске и мастер сту-
дије у области економије).

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани професор математике - мастер; дипломирани 
математичар - мастер и др. предвиђени чл. 2 тачка 13 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 8/2015).

ОСТАЛО: У радни однос на место наставника може да буде 
примљено лице под условом: да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 8 став 2 и 4 или чл. 121 став 10 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 72/09 , 
52/11, 55/13, 68/15); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиванo 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву потреб-
но је доставити: оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме; доказ о испуњености услова 
предвиђених чл. 8 став 2 и 4 или чл. 121 став 10 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15); оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС; потврду да је одговарајуће образовање 
стечено на српском језику. Неће се разматрати пријаве које 
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом и оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Школа нема 
обавезу да доказе поднете уз пријаву враћа кандидатима који 

нису изабрани. Пријаву доставити на адресу Друге економске 
школе, Господара Вучића 50, Београд, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ДАНИЧИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19а
тел. 011/3970-140

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 
и чл. 120 Закона о основама образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, 68/15) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, 15/13). Уз пријаву на конкурс доставити: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; фотокопију личне карте. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

тел. 011/3621-670

Наставник математике
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, VII/1 степен 
стручне спреме, сходно члану 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013); поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговрајућем обра-
зовању, уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак, биографију. Доказ о психофизичкој способности 
за рад са полазницима школе кандидат ће доставити након 
коначности одлуке о избору, а проверу психофизичких спо-
собности ће извршити надлежна служба за запошљавање. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на наведену 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Напомена: школа ради на пунктовима 
- издвојеним одељењима школе у Сремчици, Барајеву, Лаза-
ревцу, Лединама, Смедереву, итд.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

11000 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Сарадник на контроли здравствене 
исправности намирница (технолог)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; пољопривредни факул-
тет - прехрамбена технологија, воћарство и виноградарство, 
агроекономија; са или без радног искуства; знање рада на 
рачунару.

Васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије), у трајању од три годи-
не; са или без радног искуства, обавезно полагање стручног 
испита.

Сарадник за унапређивање превентивно-
здравствене заштите

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, основне струковне сту-
дије, односно основне академске студије, односно студије у 
трајању од 3 године или више образовање у области медицин-
ских наука (медицинска сестра или педијатријска сестра); са 
или без радног искуства, обавезно полагање стручног испита, 
знање рада на рачунару.

Возач

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; обавезно поседо-
вање возачке дозволе Ц категорије; 2 године радног искуства; 
редовна лекарска контрола у складу са Законом о безбедности 
саобраћаја; могућа провера психофизичких и радних способ-
ности.

Административни радник - службеник 
архиве

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа, правно 
биротехничка; 1 година рада на истим или сличним послови-
ма.

Бравар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; 1 година радног 
искуства; пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије; 
могућа провера психофизичких и радних способности.

Помоћни транспортни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа; са 
или без радног искуства; могућа провера психофизичких спо-
собности.

Радник на сервирању хране - сервирка
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа, курс 
за сервирке или II степен стручне спреме куварске струке; са 
или без радног искуства; могућа провера психофизичких и 
радних способности.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа, са 
или без радног искуства; могућа провера психофизичких и 
радних способности.

ОСТАЛО: 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; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве 
на конкурс (са доказима о испуњавању услова) послати путем 
поште на горенаведену адресу установе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком: „Конкурс за пријем 
у радни однос“. Уз писану пријаву кандидат треба да доста-
ви биографију и оригинале или оверене фотокопије: дипло-
ме - сведочанства о стеченом образовању, извода из матичне 
књиге рођених, уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), уверење да се против њега не води 
истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месе-
ци). Изабрани кандидати пре закључења уговора о раду дуж-
ни су да доставе лекарско уверење о одговарајућој здравстве-
ној способности. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Доцент за ужу научну област Студије 
менаџмента, наставни предмет Планирање 

и пројектовање у менаџменту
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор психолошких наука или доктор наука одб-
ране, безбедности и заштите, VIII степен стручне спреме. Уз 
пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотокопију 
дипломе, списак научних радова, као и радове.

Наставник страног језика за ужу научну 
област Страни језици, наставни предмет 

Енглески језик II
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: филолошки факултет; група за енглески језик; VII 
степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, списак научних радова, 
као и радове.

Доцент за ужу научну област Студије 
безбедности, наставни предмет Тероризам 

и организовани криминал
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите, VIII 
степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, списак научних радова, 
као и радове.

Редовни професор или ванредни професор 
за ужу научну област Студије цивилне 
заштите и заштите животне средине, 

наставни предмет Мониторинг у заштити

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите; док-
тор фармацеутских наука или доктор техничких наука, VIII 
степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, списак научних радова, 
као и радове.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Стату-
том Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Универзитету у Београду - Факултету безбедности, 
лично или путем поште. у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну област 
Пословна економија и менаџмент - 

маркетинг и маркетинг услуга

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

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“
11251 Остружница, Вука Караџића 11

тел. 011/8071-264, 8070-113
e-mail: skolakaradjordje@gmail.com

Наставник физике
са 60% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012 и 15/2013), као и да испуњавају услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати имају: одговарајуће обра-
зовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
прилаже кандидат који ће бити примљен по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа по службеној дужности); да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су обавезни да доставе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију уверења надлежног суда да лице није 
под истрагом и да против лица није подигнута оптужница 
(не старије од 6 месеци) и оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци). У поступку одлучивања о избору наставника дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну пси-

холошку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју обавља надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу 
школе: Основна школа „Карађорђе“, Вука Караџића 11, 11251 
Остружница, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне 
информације на телефон школе: 011/807-1264.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 58

тел. 011/2143-965, 011/3111-779

Наставник српског језика
на одређено време до 05.02.2016. године, до 

повратка запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Наставник српског језика
на одређено време до 31.08.2016. године, до 

повратка запосленог са одобреног неплаћеног 
одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен у наведеном занимању. Поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и посебне услове прописане 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Правилником о систематизацији 
радних места; да има одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (доставља се пре закључења уговора о раду); да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. 
Уверење о неосуђиваности прибавља установа службеним 
путем. У поступку одлучивања о избору кандидата, у Филијали 
Београд Националне службе за запошљавање биће изврше-
на провера психофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву и биографске податке 
приложити и доказе о испуњености услова о стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству. 
Документа се предају у оригиналу или овереној фотокопији. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН“

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/2144-740

Професор математике
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образо-
вања; поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
поседовање држављанства Републике Србије; знање језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
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о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству), доказ да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученицима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Возач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, средња школа - КВ возач, 
1 година радног искуства, Б или Ц категорија, IV степен стру-
чне спреме, средња школа, 1 године радног искуства, Б или Ц 
категорија. Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених чланом 24 Закона о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане чланом 120 став 1 тачке 
1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Писане пријаве достављати искључиво путем поште, на адре-
су: Предшколска установа „11. април“, Нови Београд, Народ-
них хероја 12а, са назнаком радног места за које се кандидат 
пријављује. Кандидат доставља: доказ о стручној спреми, уве-
рење о држављанству, копију возачке дозволе, потврду о рад-
ном искуству. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 
шест месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног одно-
са дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижи-
цу. Да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - доказ прибавља 
установа од надлежног органа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења о условима 
рада могу се добити на број телефона:011/2603-042.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
8 извршилаца

УСЛОВИ: основне академске студије (180 ЕСПБ), основне 
струковне студије (180 ЕСПБ), више образовање - VI степен 
стручне спреме, васпитач, основне академске студије (240 
ЕСПБ), основне струковне студије (240 ЕСПБ), академске мас-
тер студије (300 ЕСПБ), VII степен стручне спреме, дипломира-
ни васпитач, мастер васпитач.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - вас-
питач, основне академске студије (180 ЕСПБ), више образо-
вање, VI степен стручне спреме, медицинска сестра - васпи-
тач.

Медицинска сестра на превентивној 
здравственој заштити

на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла, медицинска сестра, основне академске студије (180 ЕСПБ), 
основне струковне студије (180 ЕСПБ), више образовање 
медицинских наука VI степен стручне спреме.

Радник на одржавању чистоће у објектима 
- спремачица

на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Дефектолог
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана

УСЛОВИ: основне академске студије (240 ЕСПБ), струковне 
специјалистичке студије (240 ЕСПБ), академске мастер студије 
(300 ЕСПБ), VII степен стручне спреме, факултет за специјал-
ну едукацију и рехабилитацију, дефектолог (олигофренолог, 
соматопед, тифлолог, сурдоаудиолог).

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен високих студија, VII степен стручне спреме, 
основне академске студије, струковне специјалистичке сту-
дије, филозофски факултет - група за педагогију, општи смер.

Магационер у магацину исхране

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, средња школа при-
родног или друштвеног смера.

Радник на припреми пецива - колача, 
пекар посластичар

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пекар посластичар.

Административни радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска, правно-биро-
техничка, гимназија. Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа предвиђених чланом 24 Закона о раду, кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане чланом 120, став 1 
тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Писане пријаве достављати искључиво путем поште, 
на адресу: Предшколска установа „11. април“, Нови Београд, 
Народних хероја 12а, са назнаком радног места за које се кан-
дидат пријављује. За радно место доставља се: доказ о струч-
ној спреми, уверење о држављанству, фотокопије морају бити 
оверене и не старије од шест месеци. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уве-
рење и санитарну књижицу. Да кандидати нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - доказ прибавља установа од надлежног органа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Ближа обавештења о условима рада могу се добити на број 
телефона: 011/2603-042.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Поново оглашава радно место:

Возач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, средња школа - КВ возач, 
1 година радног искуства, Б или Ц категорија, IV степен стру-
чне спреме, средња школа, 1 године радног искуства, Б или Ц 
категорија. Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених чланом 24 Закона о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане чланом 120 став 1 тачке 
1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Писане пријаве достављати искључиво путем поште, на адре-
су: Предшколска установа „11. април“, Нови Београд, Народ-
них хероја 12а, са назнаком радног места за које се кандидат 
пријављује. Кандидат доставља: доказ о стручној спреми, уве-
рење о држављанству, копију возачке дозволе, потврду о рад-
ном искуству. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 
шест месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног одно-
са дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижи-
цу. Да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - доказ прибавља 
установа од надлежног органа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења о условима 
рада могу се добити на број телефона:011/2603-042.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА

„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
35250 Параћин, Књаза Милоша 2

тел. 035/563-054

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 50% радног времена

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 50% радног времена

Наставник историје
на одређено време до повратка запосленог са места 

помоћника директора, са 45% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Наставник информатике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник” број 15/2013); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-

ма система образовања и васпитања; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. За наведена радна места кандидат уз пријаву 
са краћом биографијом треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе; доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (уверење или потврду) 
издат од стране високошколске установе, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија). Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђи-
вани за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 прибавља 
школа. У поступку одлучивања о избору наставника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака, по распореду који утврђује школа у сарадњи 
са службом запошљавања, о чему ће кандидати бити благо-
времено обавештени. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на наведени број теле-
фона. Пријаве доставити лично или путем поште на наведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО КРСМАНОВИЋ“

35255 Доња Мутница
тел. 035/540-607

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; одговарајуће 
образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља школа); знање 
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад. Канди-
дат уз пријаву треба да достави: уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, извод из матичне књиге рођених (не старији 
од 6 месеци), уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, 
не старије од 6 месеци, прилаже се пре закључења уговора 
о раду). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
поднети на наведену адресу, секретару школе. Ближе инфор-
мације могу се добити од секретара школе, на наведени број 
телефона.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

38227 Звечан, Нушићева 4
тел. 028/665-131, 028/665-012

Наставник разредне наставе
у матичној школи у Звечану, на одређено време док 

траје први мандат директору школе, а најдуже до 
09.10.2019. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању 
(у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника који изводе образовно-васпитни рад у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр 6/96, 
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3/99, 10/02, 4/03, 10/04, 20/04, 3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/2010, 
11/2012 и 15/2013). Уз пријаву кандидати подносе: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству Србије, извод 
из матичне књиге рођених, уверење надлежног суда да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца или да нису правоснажном пресудом осуђени за кри-
вично дело против достојанства личности и морала; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уве-
рење). Документа која се достављају не могу бити старија од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Рок за пријављивање је 8 дана.

КРАГУЈЕВАЦ
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6 
тел. 034/335-990

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област: Мотори СУС и Друмски саобраћај, 
за групу предмета: Погонски и мобилни 
системи, Мотори СУС 1 и Мотори СУС 2

на одређено време од 3 године

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област: Моторна возила и Друмски 

саобраћај, за групу предмета: Погонски 
и мобилни системи, Моторна возила 1, 

Динамика возила и Одржавање моторних 
возила и мотора

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из области 
машинског инжењерства који је завршио основне академске 
студије са просечном оценом најмање 8, мастер академске 
студије са просечном оценом најмање 8 и просечном оценом 
најмање 8,5 из предмета уже научне области за коју се бира. 
Асистент мора да поседује активно знање енглеског језика. 
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Факул-
тета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правил-
ника о ближим условима за избор у звање сарадника Факулте-
та инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: потврду 
да је кандидат студент докторских студија из области машин-
ског инжењерства; оверену фотокопију дипломе о завршеним 
претходним нивоима студија; уверење о положеним испити-
ма на претходним нивоима студија; биографију; списак струч-
них и научних радова, као и саме радове; уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и друге 
доказе којима се доказује испуњење општих и посебних усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на адре-
су: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић 6 Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

КРАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

тел. 036/515-00-24

Асистент за ужу научну област 
Рачуноводство и финансије

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области економских 
наука, који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8. Кандидат треба да испуњава 
опште и посебне услове предвиђене чланом 72 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутен-
тично тумачење и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, број II-01-95 од 30.03.2015. године), Стату-
том Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 
(пречишћен текст, број 303 од 17.03.2015. године), Правилни-
ком о начину и поступку избора у звање и заснивање радног 
односа сарадника на Факултету за хотелијерство и туризам у 
Врњачкој Бањи (724 од 27.11.2012. 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: биографију, потписан форму-
лар за пријављивање кандидата, као и снимљени фајл фор-
мулара на CD рому (линк: http: //www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/
konkursi), оверене копије диплома или уверења о стеченом 
стручном називу, уверење о положеним испитима на доктор-
ским студијама, уверење о држављанству, доказе о испуња-
вању општих предуслова у погледу неосуђиваности утврђених 
чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 125е 
Статута Универзитета у Крагујевцу. Конкурс остаје отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ РАДИЋ“

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

Наставник социологије
са 25% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције, најдуже до краја 
школске 2015/16. године

Наставник биологије и микробиологије
са 50% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са боловања

Наставник хемијско-технолошке групе 
предмета (аутоматска контрола процеса, 

машине, апарати и операције)
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање из члана 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), однос-
но да кандидат има високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за настав-
нике, педагога или психолога; да има високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
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студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године за наставнике, педагога или пси-
холога, услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона 
који предвиђа да лице из става 2 члана 8 Закона мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 8 став 4 Закона; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, лекарско уверење (доставља 
се пре закључења уговора о раду), уверење да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (прибавља школа), уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење висо-
кошколске установе којим кандидат потврђује да је положио 
испит из српског језика, уколико стечено образовање није 
на српском језику (доказ доставља кандидат који није стекао 
образовање на српском језику) или доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања издат од стране одговарајуће високошколске устано-
ве, односно уверење или други одговарајући документ о поло-
женом испиту из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном испиту за лиценцу. Пре доношења одлуке 
о избору кандидата врши се провера психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима, од стране Националне 
службе за запошљавање. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом о испуњавању услова доставити лично или 
на адресу: Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“, 
Ђуре Ђаковића 2/22, 36000 Краљево, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 4

тел. 036/382-047
e-mail: etskkv@ptt.rs

Наставник хемије
на одређено време до повратка радника са 

боловања, за 90% радног времена

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући 
факултет, сходно одредбама Правилника о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије. Кандида-
ти треба да поднесу молбу, уз обавезно навођење јединстве-
ног матичног броја, диплому о одговарајућем образовању и 
доказ о држављанству Републике Србије. Рок за подношење 

пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног 
информисања. Пријаве по огласу поднети на адресу: Економ-
ско-трговинска школа у Краљеву, Доситејева 46.

ОШ „МИЛУНКА САВИЋ”
36206 Витановац

тел. 036/5871-587, 871-399

Професор енглеског језика
за 10% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског боловања и 

одсуства ради неге детета

Професор грађанског васпитања
за други циклус основног образовања и васпитања, 

са 25% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског боловања и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности, професор односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижевност, мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет - профил енглески 
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет - профил енглески језик) и дипло-
мирани филолог англиста - мастер, у складу са чланом 3 тач-
ка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), а за грађанско васпитање 
- лице које испуњава услове да изводи наставу страног јези-
ка, у складу са правилником којим је прописана врста образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да при-
ложи: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених; уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - доказ прибавља школа; здравствено уверење 
(подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 
кратку биографију; уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављиваља огласа у публикацији „Послови”, на адресу шко-
ле: ОШ „Милунка Савић“, 36206 Витановац. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
036/5871-587.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, односно до повратка радника 
са функције, у матичној школи у Александровцу

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, у издвојеном одељењу у 
Доњем Ступњу

Наука и образовање
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УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи. Уз пријаву на оглас кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију дипломе или уверење о стече-
ном образовању, оригинале или оверене фотокопије уверења 
о држављанству РС (не старије од шест месеци) и извода из 
матичне књиге рођених. Услов да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима доказује се лекарским уверењем пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом. Рок за пријаву на оглас 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР“
37222 Велики Купци

тел. 037/884-105

Професор математике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

Професор географије - приправник
за 70% радног времена, на одређено време, а 

најдуже две године

Професор физичке културе
за 25% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са функције

Професор италијанског језика
за 89% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
висока школска спрема одговарајућег смера; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије. Пријаве 
са дипломом о завршеној одговарајућој школи и уверењем о 
држављанству слати на горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8

тел. 016/284-611

Наставник математике
на одређено време до повратка наставника са 

неплаћеног одсуства са рада, најдуже до 31. јануара 
2016. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка наставника са 

боловања дужег од 60 дана

Наставник ромског језика са елементима 
националне културе

на одређено време до краја школске 2015/2016. 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидати треба да имају: стечено одговарајуће образовање у 
складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне сту-

дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњавају 
услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), за настав-
ника математике, односно наставника разредне наставе, док 
наставник ромског језика са елементима националне културе 
мора да поседује уверење Филолошког факултета у Београду 
о знању ромског језика на нивоу Б1; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова - наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије и психол-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

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

године

УСЛОВИ: да лице има најмање IV степен стручне спреме - 
средња школа; сертификат о завршеној уводној обуци за 
педагошког асистента, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са 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 зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс подне-
ти: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); диплому о стеченом образовању 
и потребне сертификате или уверења - доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са ЕСПБ (уверење одговарајуће високош-
колске установе о броју бодова); оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
или оверену фотокопију индекса о положеним испитима из 
педагодије и психологије; кандидат за педагошког асистента 
подноси сертификат о уводној обуци за педагошког асистен-
та, а кандидат за наставника ромског језика са елементима 
националне културе уверење Филолошког факултета у Бео-
граду. Сва документа се прилажу у оригиналу или као овере-
не фотокопије. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. По 
истеку конкурсног рока директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену способности за 
рад са ученицима. Психолошку процену способности за рад са 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Ако је тестирање 
претходно извршено у пријави навести датум тестирања. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе лично или на 
број телефона: 016/284-611.

Наука и образовање

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОШ „БОЖИДАР МИЉКОВИЋ“
16210 Власотинце, Горњи Присјан 

тел. 010/2689-200

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена), мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије, у 
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10 
почев од 10. септембра 2005. године) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника основне школе, стручног сарадника; посе-
довање дозволе за рад; стручни испит (лиценце); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима - доказ се доставља пре закључивања уговора 
уговора о раду; поседовање држављанства Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - уверење прибавља установа 
по службеној дужности; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; обука и положен испит за директора 
установе обезбедиће се након доношења одговарајућег подза-
конског акта министра просвете (изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи у року 
од годину дана од дана ступања на дужност); да зна језик на 
коме се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није под 
истрагом. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не 
старију од 6 месеци), потврду о радном стажу (не старије од 
6 месеци), кратки преглед кретања у служби са биографским 
подацима; лекарско уверење доставља се пре закључивања 
уговора о раду; уверење да кандидат није осуђиван прибавља 
установа - школа службеним путем; уверење да кандидат није 
под истрагом (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Божидар Миљковић“, Горњи 
Присјан, 16212 Свође.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА СТАНКОВИЋ“
162111 Губеревац
тел. 016/3488-442

Оглас објављен 04.11.2015. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник 
биологије, са 70% радног времена, на одређено вре-
ме до повратка запослене са породиљског одсуства. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

ЛОЗНИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

тел. 015/882-122

Оглас објављен 22.07.2015. у публикацији „Послови“ 
поништава се за радно место: стручни сарадник - пси-
холог. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ОШ „КАДИЊАЧА“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 1

тел. 015/878-740

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка директора са 

функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 35/2015). Уз 
пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 9/09), ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству; доказ 
о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да лице има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - лекарско уверење, доставља се пре закључења 
уговора о раду; доказ из члана 120 став 1 тачка 3 наведеног 
закона - извод из казнене евиденције МУП-а Србије, прибавља 
школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

НИШ
ОШ „ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ“

18106 Хум, Данила Прице 108
тел. 018/4693-003

Васпитач
за рад у издвојеном одељењу у Горњем Комрену, 

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од 3 године или на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије): васпитач. Уз 
пријаву доставити: диплому; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге рођених (све у ориги-
налу или у овереној фотокопији); уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду); уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа по службеној дужности). Пријаве достави-
ти лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“

36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се 
пријави кандидат који поред услова утврђених у закону 
испуњава и посебне услове: да је држављанин Републике 
Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има одговарајуће високо 

Наука и образовање
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образовање за наставника основне школе и подручја рада, за 
педагога и психолога, из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) - високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 107/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), почев од 10.09.2005. 
године или одговарајуће високо образовање из члана 8 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), за наставника 
основне школе - високо образовање на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или више образовање; савладана 
обука и положен испит за директора установе (програм обуке 
за директора школе и правилник о полагању испита за дирек-
тора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у оба-
вези да положи испит за директора у року од годину дана од 
ступања на дужност, то јест од дана доношења подзаконског 
акта којим се регулише ова материја); да има пет година рад-
ног стажа у области образовања након стеченог одговарајућег 
образовања; да има положен стручни испит за наставника, 
педагога или психолога, то јест лиценцу; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци) и извод из матич-
не књиге рођених; уверење издато од надлежног суда да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основана система образовања и 
васпитања (не старије од шест месеци); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду о радном 
стажу (најмање пет година рада у струци од дана стицања 
високе стручне спреме); оверен препис/фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно лиценци за наставни-
ка, односно за стручног сарадника; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима, не старије од шест месеци; предлог плана и програма 
рада директора у наредном четворогодишњем мандату (оба-
везно); биографију са подацима о кретању у струци и до сада 
оствареним резултатима рада; податке из казнене евиденције 
МУП-а; друге доказе о потврђивању знања и способности. 
Напомена: Уверење о положеном испиту за директора школе 
се не прилаже, али је кандидат који буде изабран за директо-
ра дужан да га положи у законском року. Докази (документа) 

се достављају у оригиналу или овереном  препису, у складу са 
законом. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће поз-
вани на интервју и представљање предлога четворогодишњег 
плана и програма рада. Пријаве се могу доставити лично или 
поштом препоручено, на адресу школе, са назнаком: „Конкурс 
за директора школе - не отварати“. Рок за конкурисање је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Достављена документација се неће враћати кандидатима. 
Школски одбор ће писменим путем обавестити све учеснике о 
одлуци о именовању директора, у року од осам дана од дана 
доношења одлуке.

ОШ „ЈОШАНИЦА”
36306 Лукаре, Нови Пазар

тел. 020/448-073

Наставник биологије
за рад у издвојеном одељењу у Комињу, на одређено 

време ради замене запослене на породиљском 
одсуству и одсуству ради неге детета, са 20% радног 
времена, а најдуже закључно са 15.12.2016. године

Школски психолог
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству и одсуству ради неге детета, 
са 50% радног времена, а најдуже закључно са 

13.06.2017. године

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време до 

престанка дужности в.д. директора школе, а најдуже 
закључно са 15.08.2019. године

Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено време, а 

најдуже закључно 15.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање и 
васпитање; да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 члан 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања доказују се приликом 
пријама у радни однос и проверавају се у току рада. Рок за 
доставу пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања у листу „Послови“. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да доставе: оригинал или оверену 
копију дипломе, односно уверење којим доказују одговарајуће 
високо образовање, оригинал уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); одговарајуће образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања; познавање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (познавање српског и босанског језика). Пријаве 
са потребним документима слати на адресу: Основна школа 
„Јошаница“, 36306 Лукаре, са назнаком: „За конкурс“ или лич-
но доставити управи школе. Непотпуне и непотписане пријаве 
неће се разматрати. Информације о конкурсу могу се добити 
на број телефона: 020/448-073.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ЛЕСО“

36305 Дежева, Нови Пазар
тел. 020/343-020, 020/353-411

Наставник математике и иформатике
за рад у издвојеном одељењу у Шароњу, на одређено 

време до повратка запослене са боловања, са 98% 
радног времена

УСЛОВИ: завршен факултет одговарајућег смера, VII степен 
стручне спреме; образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, а све у складу са чл. 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије, у складу са чл. 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати под-
носе документа која нису старија од шест месеци, и то: дипло-
му о завршеној школи (диплома о стеченој стручној спреми 
- оригинал или оверена фотокопија), доказ (уверење или 
потврда) о стеченом образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе, у складу са ЕСПБ (оригинал или ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија). Приликом заснивања радног односа 
подносе се лекарско уверење и радна књижица. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Александар Стојановић Лесо“, 36305 Дежева 
или предати у управи школе, код секретара школе.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-360, 316-361

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, 55/2013) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
15/2013); да има образовање из психолошких и педагошких 
дисциплина стечено у току студија или након дипломира; да 
је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 тачка 
1 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз 
пријаву кандидат треба да достави: оверен препис дипломе 

о стручној спреми, доказ да има образовање из психолошких 
и педагошко-методичких дисциплина стечено у току студија 
или након дипломирања, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених. Информације о конкурсу могу се 
добити у школи лично или путем телефона: 020/316-360.

ГИМНАЗИЈА
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Стручни сарадник - психолог са 70% 
радног времена и наставник психологије са 

30% радног времена
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако: за наставника - да има-
одговарајуће високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом бодова; да има одговарајуће обра-
зовање, сходно Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(,,Сл. гласник СРС - Просветни гласник”, бр. 5/90 и ,,Просветни 
гласник”, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 
11/04, 5/05, 1/07 и 7/08, 15/2013); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван сходно члану 120 Закона о основама образовања и 
васпитања (,,Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13); 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да доставе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе; уверење о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству. Лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није 
кажњаван прибавља установа. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на адресу: Гимназија, Вука Караџића 7, 36300 Нови Пазар.

НОВИ С А Д
ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР“

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21470 Бачки Петровац, XIV ВУСБ 12

Професор музичке културе
на одређено време од 4 године, са 30% радног 

времена

Професор историје
на одређено време, са 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35 - аутен-
тично тумачење и 68/15) - за наставника може бити изабрано 
лице које је стекло високо образовање на студијама другог 

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. 
септембра 2005. године или лице које је стекло високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005 године. Поред услова у погледу образо-
вања, кандидат треба да испуњава услове предвиђене чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење и 68/15); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; знање словач-
ког језика. Као докази уз пријаву се подносе: оверен препис 
или оригинал дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, уверење о завршеној школи на словачком 
језику или уверење о положеном испиту провере знања сло-
вачког језика. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима подно-
си се приликом закључења уговора о раду и проверава се у 
току рада, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања при-
бавља школа од надлежног Министарства унутрашњих посло-
ва. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаву са неопходном документацијом посла-
ти на адресу школе: Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика, 
21470 Бачки Петровац, XIV ВУСБ 12, са напоменом: „Пријава 
на конкурс“.

ОШ „СВЕТИ САВА“
21400 Бачка Паланка, Трг братства јединства 22

тел. 021/6045-893

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана, а најдуже до 19.09.2019. године

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2016. године, са 

50% радног времена

УСЛОВИ: За наставника може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовања 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
вапитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 
- аутентично тумачење и 68/2015), да је врста стручне спре-
ме наставника математике у складу са чланом 3 тачка 9 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, број 11/12 и 15/13), да је врста стручне спреме настав-
ника информатике и рачунарства у складу са чланом 2 тач-
ка 11 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 
11/12 и 15/13), образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или положен испит у току студија из 
педагогије и психологије или положен стручни испит, односно 
испит за лиценцу, поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са ученицима (уверење надлежне 
установе тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре 
закључења уговора; психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима извршиће на захтев школе Национална 

служба за запошљавање); поседовање држављанства Репу-
блике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа пре доношења одлуке о избору; да кандидат зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: CV и молбу за 
пријем у радни однос; оверен препис или оверену фотокопију 
доказа - исправе о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; оверен препис или фотокопију исправе којом кандидат 
доказује да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом 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 ово обра-
зовање); оверену фотокопију уверења о држављанству РС; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, фото-
копију личне карте; доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Ближе информације о конкурсу могу да се добију код 
секретара школе и телефоном: 021/6045-893.

УНИВЕРЗИТЕТ
„ЕДУКОНС“

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87

Доцент за научну област Политичке науке 
и комуникологија

на одређено време

УСЛОВИ: доктор политичких наука, радови из наведене 
области (најмање 1 рад М23 или М24), способност за наставни 
рад. Услови за избор су предвиђени Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета, Правилником о систематизацији 
радних места и Правилником о ближим условима и поступку за 
избор наставника и сарадника на Универзитету „Едуконс“. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, овере-
не копије диплома о високом образовању, дипломе о научном 
звању магистра или мастера и дипломе о стеченом научном 
степену доктора наука и списак научних радова. Пријаве се 
подносе у року од 5 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу: Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, Војводе 
Путника 87. Ближе информације на број телефона: 021/4893-
611.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Сарадник у звање асистента за ужу 
област Примењене рачунарске науке и 

информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, област информатика, 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факулте-
та техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Механика деформабилног тела

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме техничке струке, услови 
прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у 
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и 
датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености усло-
ва конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома 
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 која се гоњење 
предузима по службеној дужности (свим дипломама стеченим 
у иностранству потребно је приложити и доказ о нострифи-
кацији), списак објављених научних радова, књиге и саме 
радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за свако радно 
место посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и 
потпуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 
дана од дана објављивања, а за сараднике ће бити отворен 7 
дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ

21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

Доцент на Катедри за менаџмент, у ужој 
научној области Економско-финансијски 

менаџмент
на одређено време од 5 година, са 10% радног 

времена

Наставник енглеског језика
на одређено време од 10 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног одно-
са су предвиђени чл. 64, 65 и 68 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/2014 и 45/2015). Пријаве кандидата са прилозима 
(биографија са неопходим подацима за писање извештаја, 
дипломе, списак објављених радова и остала документација) 
достављају се на адресу: Факултет за менаџмент, Сремски 
Карловци, Његошева 1/а. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Контакт телефон: 021/2155-183.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„4. ОКТОБАР“
26202 Глогоњ, Трг маршала Тита 8

тел/факс: 013/627-030
e-mail: info@4oktobar.edu.rs

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник енглеског језика
са 22% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за засни-
вање радног односа предвиђене Законом о раду и услове за 
пријем у радни однос из члана 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: доказ о одговарајућем образовању (диплому или оверену 
копију дипломе), извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству Републике Србије. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријаву 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„МАРА МАНДИЋ“
26000 Панчево, Цара Душана 34

тел/факс: 013/353-284
e-mail: info@maramandic.edu.rs

Наставник предметне наставе
(Уређење друштва)

на одређено време до повратка запосленог са 
функције директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број 72/09, 52/2011, 55/13 
и 68/15); психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Под одговарајућим образовањем за 
наведено радно место подразумева се: дипломирани правник; 
професор социологије; дипломирани историчар - професор 
историје; дипломирани политиколог - наставнички, односно 
новинарски смер; дипломирани педагог за одбрану и заштиту. 
Наставници поред наведене стручне спреме морају поседова-
ти стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да приложе: краћу биографију, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења 
уговора о раду), уверење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (при-
бавља школа по службеној дужности). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
адресу: ШОСО „Мара Мандић”, Цара Душана 34, 26000 Панче-
во или предати лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
013/353-284.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

26000 Панчево, Новосељански пут 31

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана ради замене 

одсутне запослене

Наставник грађанског васпитања
са 45% радног времна, на одређено време преко 60 

дана ради замене одсутне запослене 

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин Републике Србије; 
да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Службени гласник - Просветни гласни РС“, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/200, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 272007, 4/2007, 77/200, 11/008, 5/2011, 8/2011, 
9/2013, 6/2014, 5/25, 8/201, 16/2015), за наведени наставни 
предмет и у складу са чланом 8 ст. 2 тачке 1 и 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 вас-
питања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (наведени доказ доставља кан-
дидат који буде изабран по огласу, а пре потписивања уговора 
о раду); да зна језик на коме се остварује образовно-васнитни 
рад (српски језик); да поседује образовање из психолошких, 
педагошких методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (члан 8 ст. 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања). У поступку одлу-
чивања о избору по огласу директор ће кандидате који уђу у 
ужи избор упутити на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизованих посту-
пака у складу са чл. 130 ст. 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз својеручно потписану пријаву на кон-
курс, са назнаком радног места на које се конкурише, потребно 
је приложити следеће: оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик - диплома издата на српском језику или уве-
рење да је исти полагао српски језик на факултету), доказ да 
кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидати који имају положен стручни 
испит или испит за лиценцу или који су имали педагогију и 
психологију на факултету - дужни су да доставе доказ о томе. 

Школа прибавља доказе о неосуђиваности кандидата службе-
ним путем, па није потребно да исто кандидати достављају уз 
пријаву на конкурс. Рок за пријем пријава је отворен 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Својеручно потписане 
пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10
тел/факс: 013/2624-059

e-mail: osjabuka@open.telekom.rs

Наставник српског језика
са 28% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 
8 став 2 и 4 и чланом 120 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 
15/2013): одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године; високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона); да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља избо-
рани кандидат, пре закључења уговора о раду); да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом при-
ложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
фотокопију личне карте; оверену фотокопију додатка дипло-
ми или оверену фотокопију индекса или потврду високошкол-
ске установе да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. У поступку одлучивања о избору по конкурсу 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну проверу психофизичких способности, у року од осам дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима обавиће 
Национална служба за запошљавање. Фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у 
обзир. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на адресу: ОШ „Гоце Делчев“, Јабука, Трг 
Бориса Кидрича 10, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА“
26000 Панчево, Максима Горког 7

тел/факс. 013/2352-615
etsntesla@gmail.com

Оглас објављен у публикацији „Послови” 11.11.2015. 
године, поништава се у целости.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

26000 Панчево, Максима Горког 7
тел/факс. 013/2352-61

e-mail:etsntesla@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабран кандидат које 
испуњава следеће услове: да има високо образовање (за 
наставника, педагога или психолога средње стручне школе за 
подручје рада електротехника и електротехника и рачунар-
ство), стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању, почев од 10.09.2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да 
има дозволу за рад - лиценцу (стручни испит) за наставни-
ка, педагога или психолога, да има најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, да има обуку и положен испит 
за директора школе (пошто није организована обука и пола-
гање испита за директора, пријава без овог доказа се неће 
сматрати потпуном; кандидат који буде изабран дужан је да 
положи испит за директора у законском року); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да је држављанин Републике Србије; да зна српски 
језик (језик на којем се остварује образовно-васпитни рад). 
Мандат директора траје четири године и тече од дана ступања 
на дужност. Уз пријаву потребно је приложити: краћу биогра-
фију са навођењем послова које је обављао кандидат; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту - лиценци; потврду којом доказује да има најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или 
оверена фотокопија); важеће уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског јези-
ка, уколико није стекао одговарајуће високо образовање на 
српском језику, као доказ о знању језика кандидат доставља 
оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем или вишем 
образовању на српском језику или оверену фотокопију дока-
за издатог од високошколске установе да је положио испит 
из српског језика; доказ о адреси становања (кандидат може 
доставити било који документ издат од надлежног органа). 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења угово-
ра о раду достави уверење о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима издато након расписивања конкурса. 
Кандидати који испуњавају услове биће упућени на проверу 
психофизичких способности, коју врши надлежна служба за 
запошљавање. За кандидате који испуњавају услове школа 
прибавља доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са потребном 
документацијом послати на адресу: Електротехничка школа 
„Никола Тесла“ Панчево, 26000 Панчево, Максима Горког 7. 
Информације на број телефона: 013/235-26-15.

ПИРОТ
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

тел. 010/312-435, 312-441
e-mail: dradovic12@mts.rs

www.dusanradovic.nasaskola.rs

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене, 

за 16 часова недељне норме

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 24 Зако-
на о раду и члану 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат треба да има: одговарајуће образо-
вање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава услове из 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани про-
фесор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет - профил енглески језик), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет - профил енглески језик), дипломирани 
филолог англиста - мастер. Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се на адресу: ОШ „Душан Радовић“, 
Занатлијска бб, 18300 Пирот или у просторијама секретаријата 
школе, у року 8 дана од дана објављивања огласа. Уз пријаву 
кандидати подносе: оверен препис дипломе (фотокопија) о 
завршеном школовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне рођених, уверење да нису осуђивани и да се против 
њих не води кривични поступак за кривична дела из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12316 Крепољин, Цара Лазара 84

тел. 012/7642-190

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да има одговарајућу 
стручну спрему предвиђену Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) 
за наставника разредне наставе; да има држављанство Репу-
блике Србије. Остала документа: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење или диплома о сте-
ченом образовању (оригинал или оверене фотокопије), лекар-
ско уверење о способности за рад, извештај да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест 
месеци, утврђено чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања или није правоснажном 
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пресудом осуђен за кривично дело против достојанства лич-
ности и морала, полне слободе, без обзира на изречену казну. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима извршиће Национална служба за запошљавање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

12257 Турија
тел. 012/884-066

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 
став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13 и 68/15): 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 за наставника школе, педагога или психолога; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (уверење прибавља 
школа); држављанство Републике Србије; да има дозволу за 
рад - лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно 
положен стручни испит; завршену обуку и положен испит за 
директора (изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); најмање 5 година 
рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству, не старије од шест месеци, ори-
гинал и оверену фотокопију), извод из матичне књиге рође-
них, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (дозволи за рад); потврду о рад-
ном искуству на пословима наставника, односно стручног 
сарадника, након стеченог одговарајућег образовања; радну 
биографију; оквирни план и програм рада за време мандата; 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ о испуња-
вању услова прибавља установа). Све оверене фотокопије не 
смеју бити старије од шест месеци од дана подношења прија-
ве. На коверти обавезно назначити: „Пријава на конкурс за 
директора школе“. Пријаве се подносе на адресу: ОШ „Вељко 
Дугошевић“, Турија бб, 12257 Турија, лично или препорученом 
поштом. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности кандидат је дужан да достави пре закључења 
уговора о раду - лекарско уверење не може бити старије од 6 
месеци. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа, 
пре доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55

тел. 027/323-573

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
дуже од 60 дана, за 33 часа недељно (83,3% радног 

времена)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Поред пријаве на конкурс кандидати 
треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, диплому о стеченој стручној спреми (ори-
гинале или оверене фотокопије). Уверење о неосуђиваности 
школа ће затражити по службеној дужности. Уверење о здрав-
ственој и психофизичкој способности за рад са децом и уче-
ницима школа ће тражити од изабраног кандидата. Пријаве 
се достављају на адресу установе, у року од 8 дана од дана 
објављивања, у затвореној коверти, са назнаком: „За кон-
курс“. Ближе инфомације се могу добити телефоном.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, са 2 часа недељно или 5% 
педагошке норме, у извојеном одељењу Доња 

Речица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13) и Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013). 
Уз пријаву доставити: краћу биографију, оверену фотоко-
пију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење о неосуђи-
ваности и потврду да се против кандидата не води кривични 
поступак прибавља школа. Лекарско уверење изабрани кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за запошљавање. Пријаве се примају 8 дана од дана 
објављивања.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“
18400 Прокупље, Вука Караџића 1

тел. 027/331-213

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са трудничког и породиљског 
одсуства

Наставник стручних предмета 
ветеринарске струке

на одређено време, током првог изборног периода 
директора коме мирује радни однос

УСЛОВИ: кандидат може бити примљен у радни однос ако 
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 
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52/11, 55/13, 35/15, 68/15) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама, односно Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада пољопривреда и производња и прерада хране 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 5/2015); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију 
дипломе - уверење о стеченом одговарајућем образовању и 
оверену фотокопију уверења о држављанству. Пријаве доста-
вити на адресу у року од 8 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
МУЗИЧКА ШКОЛА

„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
11300 Смедерево, Милоша Великог 8

тел. 026/4622-534

Професор клавира
на одређено време до повратка радника са боловања

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипло-
мирани музичар пијаниста, академски музичар пијаниста, мас-
тер музички уметник - професионални статус - клавириста.

Професор хармонике
на одређено време до повратка радника са друге 

дужности

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење акордеониста, 
дипломирани музичар - акордеониста, академски музичар 
акордеониста, мастер музички уметник - професионални ста-
тус - акордеониста или хармоникаш.

Професор италијанског језика
са 44% ангажовања, на одређено време до повратка 

радника са друге дужности

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за ита-
лијански језик и књижевност.

Професор виолине
са 50% ангажовања, на одређено време до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолиниста, дипло-
мирани музичар виолиниста, академски музичар виолиниста, 
мастер музички уметник - професионални статус - виолиниста.

Професор теоретских предмета
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење музички педагог, 
дипломирани музички педагог, академски музичар педагог, 
професор солфеђа и музичке културе, професор солфеђа, 
мастер теоретичар уметности, професионални статус - музич-
ки педагог. 

ОСТАЛО: За сва радна места рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ „ИВО АНДРИЋ“
11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб

тел. 026/701-078

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време ради замене запосленог који 
обавља послове помоћника директора, преко 60 

дана, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутен-
тично тумачење и 68/2015) и чланом 3 тач. 13 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013), да испуњавају остале услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати морају да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на оглас 
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци) и доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, односно да је лице у току студија 
положило испите из педагогије и психологије или уверење о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (ове-
рена фотокопија), доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на језику на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад - српски језик). Уверење о неос-
уђиваности кандидата прибавља школа, док се уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Наставник шпанског језика
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање, да је држављанин Републике 
Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству Републике Србије. Одлуку о 
избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
Посао се не чека, 
посао се тражи
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ЕУШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12

тел. 026/514-232

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
услове прописане одредбама члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања (даље: Закон). Потребна 
стручна спрема и образовање члан 3, високо образовање 
стечено на студијама другог степена по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
високо образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; врста струч-
не спреме (стручни назив): професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог 
(студијски програм Англистика); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност). Кандидат за настав-
ника мора да има и 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 Европ-
ским системом преноса бодова (члан 8 став 4 Закона). Кан-
дидат који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Зако-
на (члан 121 став 10 Закона). Пријава на конкурс се подно-
си на адресу: Економско-угоститељска школа „Вук Караџић“, 
Момира Гајића 12, 11320 Велика Плана, са назнаком: „За кон-
курс“. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријава и докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: пријава са биографијом општом и радном (обавез-
ни подаци: презиме и име, јединствени матични број, адреса 
прбивалишта, број телефона и остали наводи од значаја); ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оверена фотокопија доказа (документа) о стеченом образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
или о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
наставника (члан 3 тачка 3 ове одлуке); оверена фотокопија 
дипломе о стеченом средњем образовању; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству. Пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или 
фотокопији овереној у суду или општини, као и непотпуне 
и неблаговремене пријаве, неће бити разматране приликом 
доношења одлуке о избору. Поднета документација не враћа 
се кандидатима. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности - лекарско уверење, изабрани кандидат подноси 
пре закључивања уговора о раду. Податке из казнене евиден-
ције прибавља школа.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

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

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; држављанство Републи-
ке Србије; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; одговарајуће образовање: кандидати за радно место 

наставника треба да испуњавају услове из члана 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15, даље: Закон), што 
значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање 
стечено на: студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године 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 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 дис-
циплина 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, а наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 
став 4 Закона, као и услове у погледу степена и врсте образо-
вања прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама, и то: професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенс-
ку књижевност; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и општу књижевност; професор српског језика и српске књи-
жевности; професор српскохрватског језика са јужнословенс-
ким језицима; професор југословенске књижевности и српс-
ког језика; професор југословенске књижевности са страним 
језиком; професор српског језика и књижевности; професор 
српске књижевности и језика; професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу; професор југословенских 
књижевности; дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски 
језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Срп-
ски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (сту-
дијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: 
српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност); мастер профе-
сор књижевности и језика (србиста); мастер професор књи-
жевности и језика - компаратиста. Лице које је стекло академ-
ско звање мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност 
и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и 
књижевност; Србистика. Кандидати су дужни да доставе сле-
деће доказе о испуњености услова: оверену копију дипломе, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); потврду, 
односно уверење о стечених најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно уверење или други одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави лекарско уверење, а уверење 
о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на адресу: 
Техничка школа „Никола Тесла“, 11320 Велика Плана, Војводе 
Мишића 3. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
пубикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 

Наука и образовање
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СОМБОР
УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО

ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25260 Апатин, Димитрија Туцовића 32

тел. 025/773-244
e-mail: ustanova.apatin@gmail.com

Директор
реизбор

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, канди-
дат треба да има: VII степен стручне спреме; 4 године радног 
искуства као директор; да није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за вршење функције; да није под истра-
гом. Уз пријаву кандидат је дужан да достави следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе, потврду о радном 
искуству, потврду да није осуђиван и да није под истрагом. 
Пријаву и потребну документацију доставити у року од 8 дана 
од објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

22427 Хртковци, Школска 5
тел. 022/455-038

skolamchrtkovci@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове из члана 8 став 2, члана 59 став 5 и члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015) и то: да има 
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тума-
чење и 68/2015) за наставника основне школе, педагога или 
психолога, на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08), 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. Кандидат треба да има: дозволу за рад за наставника, 
педагога или психолога, обуку и положен испит за директора 
установе, најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, оверен препис или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу, потврду да има најмање пет година 
рада у области образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања, уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверени препис, не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверени 
препис, не старије од 6 месеци), радну биографију, оквирни 
план рада за време мандата и доказ о знању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику). Доказ о неосуђива-

ности и непостојању дискриминаторног понашања кандидата 
прибавља школа, пре доношења одлуке о избору, а доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да достави пре 
закључења уговора о раду. Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директора, дужан је да у 
року и под условима прописаним Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања или другим актом који пропи-
ше министар просвете, науке и технолошког развоја положи 
испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.  
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 022/455-038. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова слати на адресу: Основна школа „Милош 
Црњански”, Школска 5, 22423 Хртковци, у затвореним ковер-
тама, са назнаком: „За конкурс за директора школе”, поштом 
или предати лично. Одлука о избору кандидата биће донета 
по спроведеној процедури, у складу са законом и Статутом 
школе.

СУБОТИЦА
МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Наставник флауте
за основну музичку школу, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање (VII сте-
пен) и одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи: дипломирани музичар, усмерење флаутиста, дипломи-
рани музичар - флаутиста, дипломирани флаутиста, академ-
ски музичар флаутиста, мастер музички уметник, професио-
нални статус - флаутиста; да има психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад: српски 
језик (чл. 121 ст. 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања: послове наставника и стручног сарадника, осим 
за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе); да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, из члана 8 став 4 овог закона. Наставник, васпитач 
или стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 8 став 4 овог закона (члан 8 став 4: лице из става 2 и 
3 овог члана мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку био-
графију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ 
о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад - 
српски језик (сведочанство или диплома о завршеној средњој, 
вишој или високој школи из које је видљиво да је кандидат 
стекао образовање на језику на коме се изводи настава или 
уверење о положеном испиту из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе), доказ да кандидат посе-
дује знање из психолошких, педагошких и методичких дис-
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циплина (потврда са факултета, додатак дипломи из кога је 
видљиво да је кандидат положио одговарајуће испите или 
уверење о положеном стручном испиту или испиту за лицен-
цу), све у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ да канди-
дат има здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључивања уговора о раду. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима извр-
шиће надлежна служба за запошљавање. Доказ да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - школа ће прибавити по службе-
ној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Пријаве се 
могу предати лично у секретаријату школе, радним данима од 
08.00 до 14.00 часова или послати поштом на адресу школе: 
Штросмајерова 3, 24000 Суботица. Телефон за информације: 
024/525-672. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у сва звања за ужу област 
Агроекономија

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

на неодређено време у случају избора у звање 
редовног професора

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

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

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ 

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Трговина

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће области 
који је претходне нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8 и који показује смисао за настав-
ни рад, односно, под истим условима, магистар наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације. Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописа-
не одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статута 
Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изме-
нама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 
26.02.2013. године, 15.11.2013. године и 04.06.2015. године, 
Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 
25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. 
године, 04.06.2015. године и 09.07.2015. године и Правилни-
ка о избору наставника и сарадника Економског факултета 
у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и 
допунама од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима 
о досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, оверене фотокопије диплома, потвр-
ду о статусу студента на студијама трећег степена, односно 
потврду да је лицу прихваћена тема докторске дисертације, 
списак радова и саме радове, потврду да лице није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи, као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом 
Универзитета, Статутом Факултета и Правилником Факулте-
та. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском 
факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати.

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Наставник предметно-разредне наставе
за рад на српском наставном језику, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог, дипломирани дефектолог 
мастер, мастер дефектолог.

Наставник предметне наставе
са 40% радног времена, на српском наставном 

језику, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог, дипломирани дефектолог 
мастер, мастер дефектолог.

Наставник у индивидуалном третману - 
логопед

за рад на мађарском наставном језику, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломиран дефектолог за рад 
са децом са сметњама у говору, дипломирани дефектолог - 
логопед, мастер дефектолог, који је на основним академским 
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студијама завршио студијски програм логопедије, дипломира-
ни дефектолог - мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм логопедије.

Наставник у индивидуалном третману - 
соматопед

са 10% радног времена, за рад на српском 
наставном језику, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са телесно инвалидним лицима, мастер дефектолог који је на 
основним академским студијама завршио студијски програм 
специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким 
поремећајима, дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски програм 
специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким 
поремећајима, мастер дефектолог који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за специјалног еду-
катора, мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног рехаби-
литатора за вишеструку ометеност, дипломирани дефектолог 
мастер који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора, дипломирани 
дефектолог - мастер, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора 
за вишеструку ометеност.

Наставник предметне и практичне наставе 
у подручју рада текстилство и кожарство
са 10% радног времена, на српском и мађарском 

наставном језику, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: из члана 7 став 1 тачке 1, 2 и 8 Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике лако ментално 
ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012).

Наставник разредно-предметне наставе
са 10% радног времена, на мађарском наставном 

језику

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог, дипломирани дефектолог 
мастер, мастер дефектолог.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и услова пред-
виђених чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају опште 
услове за заснивање радног односа прописане чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то: да имају 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године (VII/1 степен стручне спреме), по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, 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, да 
имају држављанство Републике Србије, да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Када се образовно-вас-
питни рад остварује на језику националне мањине, лице мора 
да има и доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. На основу чл. 121 став 7 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, послове наставника и 
стручног сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад 

остварује на језику националне мањине може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо образовање на јези-
ку националне мањине или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Настав-
ник мора да има и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у скалду са Европским 
системом преноса бодова. У поступку одлучивања о избору 
наставника вршиће се претходна провера психофизичких спо-
собности кандидата. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 
потврду са факултета о положеним испитима из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина, доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. У пријави оба-
везно назначити на које радно место се конкурише. Уверење 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело из чл. 120 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, по службеној дужности прибавља школа 
од надлежног секретаријата унутрашњих послова. Лекарско 
уверење којим се доказује психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Конкурс траје 8 дана од дана 
обљављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремена и 
непотпуна документација се неће разматрати. Пријаве слати 
на адресу: ОИСШ „Жарко Зрењанин”, Ивана Горана Ковачића 
14, 24000 Суботица.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу област 
Информациони системи и инжењеринг

са 30% радног времена, на одређено време од пет 
година

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

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

ШАБАЦ
ОШ „ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА“

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Докази које кандидати морају испуњавати: оверена 
копија дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању (не старија од 6 месеци), из чл. 8 став 2 тачке 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, за настав-
ника који може да обавља посао у основној школи, педагога 
и психолога (поднети уз пријаву на конкурс); оверена копија 
дозволе за рад (лиценце), односно оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту (не старија од 6 месеци, поднети 
уз пријаву на конкурс); потврда о радном стажу - најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (поднети уз пријаву 
на конкурс); уверење о држављанству Републике Србије или 
оверена копија (не старија од 6 месеци, поднети уз пријаву на 
конкурс); обука и уверење о положеном испиту за директора 
установе или оверена копија - не старија од 6 месеци (поднети 
уз пријаву на конкурс, ако кандидат поседује) - кандидат који 
то нема, а буде изабран за директора школе, дужан је да испит 
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима или оверену копију, не 
старију од 6 месеци, доставити по доношењу одлуке о избору 
директора школе од стране органа управљања, а пре закљу-
чења уговора о раду или анекса уговора о раду, у складу са чл. 
120 став 1 тачка 2 Закона; уверење да кандидат није осуђиван 
- у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 Закона (доказ прибавља 
установа по завршеном конкурсу, а пре доношења одлуке 
школског одбора); да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, у складу са чл. 120 став 1 тачка 5 Закона 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ издат од одговарајуће висо-
кошколске установе надлежне за издавање таквих докумена-
та о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад); биографија са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе, у складу са чл. 35 
став 2 тачка 7 Статута, доставити уз пријаву на конкурс. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Пријаве се достављају на горенаведену адресу 
или лично у секретаријат школе.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

тел. 015/334-910, 334-911

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: оверена копија дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању - не старија од 6 месеци из чл. 8 став 
2 тачке 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, за наставника који може да обавља посао у основ-
ној школи, педагога и психолога (поднети уз пријаву на кон-
курс); оверена копија дозволе за рад (лиценце), односно 
оверена копија уверења о положеном стручном испиту, не 
старија од 6 месеци (поднети уз пријаву на конкурс); потвр-
да о радном стажу - најмање пет година рада у установи на 

пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања (поднети уз пријаву на конкурс); уверење 
о држављанству Републике Србије или оверена копија, не ста-
рија од 6 месеци (поднети уз пријаву на конкурс); обука и уве-
рење о положеном испиту за директора установе или оверена 
копија, не старија од 6 месеци (поднети уз пријаву на конкурс, 
ако је кандидат поседује; кандидат који нема завршена обуку, 
а буде изабран за директора школе, дужан је да испит положи 
у року од годину дана од дана ступања на дужност); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима или оверена копија, не старија од 
6 месеци (доставити по доношењу одлуке о избору директора 
школе од стране органа управљања, а пре закључења уговора 
о раду или анекса уговору о раду, у складу са чл. 120 став 1 
тачка 2 Закона); уверење да кандидат није осуђиван, у складу 
са чл. 120 став 1 тачка 3 Закона (доказ прибавља установа по 
завршеном конкурсу, а пре доношења одлуке школског одбо-
ра); да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, у складу са чл. 120 став 1 тачка 5 Закона (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кан-
дидат доставља доказ издат од одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докумената о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад); био-
графија са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе, у складу са чл. 35 став 2 тач-
ка 7) Статута (доставити уз пријаву на конкурс).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве се дос-
тављају на горенаведену адресу или лично у секретаријат 
школе.

УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Бајина Башта, Вука Караџића 32
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, могућност 

заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер 
филолог за немачки језик. Конкурс је отворен до попуне рад-
ног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
мејлом или путем поште, на горенаведену адресу послодавца. 
Лице за контакт: Радован Гавриловић.

ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„МИЛИЦА НОЖИЦА“
14000 Ваљево, Владе Даниловића 9

тел. 014/228-633

Васпитач
на одређено време ради замене запосленог

преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године - васпи-
тач. 

Пекар
на одређено време ради замене запосленог

преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање, III степен стручности, зани-
мање пекар. 
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Спремачица
на одређено време ради замене запосленог

преко 60 дана

УСЛОВИ: завршена основна школа. 

ОСТАЛО: Кандидати поред наведеног морају испуњавати и 
остале услове прописане чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: да имају држављанство Репу-
блике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Кандидат мора 
доставити: писмену пријаву на конкурс, доказ о одговарајућем 
образовању и уверење о држављанству.

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
14255 Ставе, Бобова 170

тел. 014/271-104

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чланом 8 став 2 чланом 59 став 5 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), и то: да има одго-
варајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за наставника основне 
школе, педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе (програм обуке за директора и 
правилник о полагању испита за директора нису донети, па ће 
изабрани кандидат бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора установе); најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (стечено високо 
образовање на српском језику или положен испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уз 
пријаву на конкурс кандидат је обавезан да достави: овере-
ну фотокопију дипломе о одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
тј. испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; 
потврду о радном искуству на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања, најмање пет 
година рада у установи на наведеним пословима (не старије од 
шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених, на прописаном обрасцу са холограмом (не старији од 
шест месеци); доказ да није покранута истрага нити подигнута 
оптужница код надлежног суда (не старији од шест месеци); 
доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (диплома издата на српском језику или доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе, ако кандидат није стекао високо образовање 
на српском језику, доказ не старији од шест месеци); радну 
биографију и оквирни план рада за време мандата. Уколико 
се предају фотокопије исправа, исте морају бити оверене од 
стране надлежног органа, иначе се неће узимати у разма-
трање. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
не старије од шест месеци), кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама образовања и васпитања, прибавља школа по служ-

беној дужности. Пријаву са доказима доставити у року од 15 
дана од дана објављивања кокурса, на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

ВРАЊЕ
ОШ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“

17540 Босилеград, Иве Лоле Рибара бб
тел. 017/877-091

Наставник бугарског језика
на одређено време до повратка наставнице са 
породиљског одсуства и неге детета, за рад у 

издвојеном осморазредном одељењу школе Доња 
Љубата, V-VIII разред и III разред

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања.

Наставник бугарског језика
на одређено време до повратка наставнице са 
породиљског одсуства и неге детета, за рад у 

издвојеном осморазредном одељењу школе Горња 
Љубата, V-VIII разред, III и IV разред у издвојеном 
четвороразредном одељењу Гложје и у III разреду у 

издвојеном четвороразредном одељењу Рибарци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка наставнице са 
породиљског одсуства и неге детета, за рад у 

издвојеним осморазредним одељењима школе 
Горња Љубата и Бистар, V-VIII разред и у II разреду 

у издвојеном четвороразредном одељењу школе 
Доње Тламино

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: диплому о одгова-
рајућем образовању, држављанство Републике Србије и извод 
из матичне књиге рођених. Доказ да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа по службеној дужности. Кандидат треба 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Проверу психофизичке способности 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Лекарско уверење кандидат 
доставља школи пре закључивања уговора о раду. Пријаве на 
конкурс са документацијом о испуњавању услова доставити на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ВРШАЦ
ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

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

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка запослене са 

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012 и 15/2013) професор, односно дипломирани филолог 
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за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки језик), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик; да има држављанство 
РС; да има психофизичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да зна језик на ком се обавља васпит-
но-образовни рад; образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да поседује лиценцу, 
односно положен стручни испит и да испуњава остале услове 
за наставника, педагога или психолога.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење из казнене евиденције из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа по службеној дужности од надлежне полицијске 
станице за изабраног кандидата, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), оригинал или 
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, оригинал или оверен препис - фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријем пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на адресу или у секретаријат ОШ „Моша Пија-
де“, 26335 Гудурица, Трг ослобођења 2. 

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
26335 Гудурица, Трг ослобођења 2

тел. 013/881-012

Васпитач
у предшколској установи (вртићу), на одређено 
време до завршетка школске 2015/2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
најмање више образовање - васпитач са децом у години пред 
полазак у школу на остваривању припремног предшколског 
програма, лице које има најмање више образовање; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство РС; да има психофи-
зичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(уверење се прилаже приликом склапања уговора о раду); да 
зна језик на ком се обавља васпитно-образовни рад; да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
да поседује лиценцу, односно положен стручни испит и да 
испуњава остале услове за васпитача.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба треба да при-
ложи: краћу биографију, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење из казнене евиденције из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прибавља школа по службеној дужности од 
надлежне полицијске станице за изабраног кандидата, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
оригинал или оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, доказ да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад, оригинал или оверен препис - фотокопију 

уверења о положеном стручном испиту. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за пријем пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на адресу или у секретаријат ОШ 
„Моша Пијаде“, 26335 Гудурица, Трг ослобођења 2.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13

тел. 013/851-487

Наставник информатике и рачунарства
са 40% радног времена, на одређено време ради 

замене запосленог коме мирује радни однос на том 
месту током првог мандата директора

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радог односа 
предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и 
посебне услове утврђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања: поседовање одговарајућег образовања - 
одговарајућим образовањем, према степену и врсти, сматра се 
високо образовање наведено у члану 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015 - аутентично тума-
чење) и члану 2 став 1 тачка 11 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Поред одговарајућег 
високог образовања стеченог на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године (чл. 8 став 2 тачке 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања), кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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. Програм за стицање образовања из овог става реализује 
високошколска установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања током читавог живота, 
у складу са прописима којима се уређује високо образовање. 
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс доставити: кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (на новом образцу), доказ о 
стручној спреми, тј. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да су кандидати средње, више или високо 
образовање стекли на језику на коме се изводи образовно-вас-
питни рад, тј. српском језику или да су положили испит из тог 
језика (српског језика) по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, а доказ је: ако је кандидат стекао високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српском језику) доказ је јавна исправа (диплома) о стеченом 
високом образовању (која је већ приложена) или ако канди-
дат није стекао високо образовање на језику на коме се ост-

Наука и образовање



   |  Број 651 | 09.12.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs54 

варује образовно-васпитни рад (српском језику), онда се мора 
приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда 
да су више или средње образовање стекли на језику на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (српском језику) или уве-
рење/потврда да су положили испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе; доказ (потврду или 
уверење) да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова или доказ да су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу. Документа се достављају у ори-
гиналу или овереној фотокопији и иста се по окончању кон-
курса не враћају кандидатима. Доказ из казнене евиденције, 
у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, прибавља установа 
службено. Доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) доставља се пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима. Ову проверу врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“.

ОШ „МИХАИЛ САДОВЕАНУ“
26347 Гребенац, Васка Попе 60

тел. 013/857-105

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), и 
то: високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању, почев од 10. сеп-
тембра 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 психолога; поседовање дозво-
ле за рад (положен испит за лиценцу - стручни испит); нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обука 
и положен испит за директора школе; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; држављанство Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; доказ о знању румунског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биограф-
ске податке, односно радну биографију, оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(дозволи за рад), потврду о радном искуству са подацима о 
пословима и задацима које је обављао, доказ о држављанству 
(извод из матичне књиге рођених - оверену фотокопију и уве-
рење о држављанству, не старије од шест месеци), доказ о 
знању румунског језика (да кандидат има одговарајуће обра-
зовање на румунском језику или је положио испит са мето-
диком по програму одговарајуће високошколске установе, да 
је стекао средње, више или високо образовање на румунском 
језику или је положио испит из румунског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе). Доказ из казнене еви-

денције, у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, прибавља установа, као и 
мишљење Националног савета румунске националне мањине. 
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима прилаже 
изабрани кандидат, након доношења одлуке школског одбо-
ра, у циљу достављања наведене одлуке са документацијом 
Покрајинском секретаријату за образовање на сагласност. Рок 
за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Михаил Садовеану“, Васка Попе 
60, 26347 Гребенац, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
26300 Вршац, Стеријина 113

тел/факс: 013/830-292, 830-255

Професор хемијске групе предмета
на одређено време до повратка радника са боловања

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
технологије - сви смерови осим текстилног, дипломирани 
физико-хемичар, професор хемије, дипломирани хемичар, 
дипломирани инг. технологије, дипломирани инг. хемије - ана-
литички смер, дипломирани инг. хемије - биооргански смер,  
дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за 
истраживање и развој, дипломирани хемичар - смер хемијско 
инжењерство.

Професор енглеског језика
са 66,66% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са одсуства

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

Професор физике
са 80% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике, 
дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, профе-
сор физике - хемије, дипломирани инжењер физике, смер 
индустријска физика, дипломирани физичар за општу физику, 
дипломирани физичар за примењену физику, дипломирани 
физичар - информатичар, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физи-
ку, дипломирани физичар - истраживач, дипломирани физи-
чар за примењену физику и информатику. Образовно-васпит-
ни рад из предмета физика може да изводи: професор физике 
и хемије за основну школу, дипломирани професор физике 
и хемије за основну школу, дипломирани физико-хемичар, 
дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физи-
ка, дипломирани астроном, астрофизички смер и дипломира-
ни астроном смер астрофизика.

Професор електротехнике
са 30% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
електротехнике; дипломирани инжењер електронике; профе-
сор електротехнике; професор физике; дипломирани физичар; 
дипломирани инжењер индустријске физике; дипломирани 
физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар 
- теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипло-
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мирани физичар - примењена физика и информатика - мастер 
дипломирани професор физике мастер; дипломирани физи-
чар - мастер.

ОСТАЛО: Поред оштих услова предвиђених законом, кандида-
ти треба да испуњавају следеће посебне услове: да испуња-
вају услове из члана 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци 
или нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против достојанства личности и морала. Уз пријаву на конкурс 
доставити следеће: кратку биографију, диплому као доказ о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству. Рок за пријем пријава је 15 
дана од дана објевљивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на адресу: Хемијско-медицинска школа, 26300 
Вршац, Стеријина 113 или предати лично.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

тел. 018/833-100

Библиотекар
за рад у матичној школи у Сокобањи, на одређено 

време до истека мандата директору школе

УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред 
општих услова предвиђених законом за заснивање радног 
односа испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 
8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правил-
ником о врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: уверење о држављанству, оверену копију дипломе о 
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, доказ 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским ситемом преноса 
бодова. Уколико је кандидат у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, дужан је да достави потврду којом 
то доказује. Уколико кандидат није стекао образовање на срп-
ском језику, у обавези је да достави потврду да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве достављати на горенаведену адресу, уз 
назнаку: „Пријава на конкурс“ и са назнаком радног места за 
које се кандидат пријављује.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУЛИЋИ“

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб 

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 8 и чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања; лице које има одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за васпитача или стручног сарадни-
ка („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), и 
то: васпитач или стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степе-

на (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
је уређивао високо образовање почев од 10.09.2005. године 
или на основним студијама у трајању од 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање пет година рада у установи, након сте-
ченог одговарајућег образовања. За директора предшколске 
установе може да буде изабрано и лице које има образовање 
из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања за васпитача, и то: васпитач је лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образовањем; да 
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора и 
најмање 10 година рада у предшколској установи, на посло-
вима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Напомена: с обзиром да програм обуке за дирек-
тора установе и правилник о полагању испита за директора 
установе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези 
да савлада обуку и положи испит за директора на начин и 
у року који пропише министар. Васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије, психоло-
гије и методичких дисциплина или је положио стручни испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Поред горена-
ведених услова, кандидат мора да испуњава и услове из чла-
на 120 Закона, и то: да 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; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања. Пријава са доказима о 
испуњавању услова подноси се на адресу установе, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: „Конкурс 
за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе: доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од 6 месеци); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу или уверење о 
положеном испиту из педагогије и психологије; потврду о рад-
ном искуству у области образовања и васпитања; као доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
сматра се да је образовање стечено на српском језику, на 
основу дипломе о стеченом образовању; радну биографију. 
Уверење из казнене евиденције, према чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовња и васпитања, устано-
ва прибавља по службеној дужности, пре доношења одлуке о 
избору кандидата, а доказ о испуњености услова из члана 120 
став 1 тачка 2 (лекарско уверење) изабрани кандидат је дужан 
да достави пре закључења уговора о раду. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара установе и путем 
телефона: 019/432-386. 
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ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА

ШКОЛА „9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник дефектолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: да је лице стекло одговарајуће високо образовање 
за извођење разредне наставе у основној школи за образо-
вање ученика са сметњама у развоју - ментално ометени: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лица 
из става 1 тачке 1) и 2) морају да имају образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. Поред 
општих услова за пријем у радни однос прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном 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 образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат је дужан да достави следеће доказе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију доказа да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; програм за стицање образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
реализује високошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образовања током чита-
вог живота, у складу са прописима којима се уређује високо 
образовање (наставник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, о чему 
доставља доказ у овереној фотокопији); оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оверену фотокопију доказа о стече-
ном одговарајућем образовању на српском језику или положе-
ном испиту из српског језика са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе; оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
за наведена кривична дела прибавља школа. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима под-
носе се на адресу: Основна и средња школа „9. мај“, 23000 
Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком: „За конкурс“.

Посао се не чека, посао се тражи

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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Од јуна ове године примам новчану накнаду 
у износу од око 13.000 динара. Чуо сам да људи 
који су испод цензуса имају право на увећање од 
30 процената. Да ли је то и мој случај, с обзиром 
да ми је накнада нижа од минималне зараде у 
Републици Србији?

Полазимо од претпоставке да сте корисник права 
на новчану накнаду по основу незапослености, а по 
престанку радног односа, односно престанку осигу-
рања. Висина новчане накнаде утврђује се на начин 
прописан одредбама чл. 69 и 70 Закона о запошља-
вању и осигурању за случај незапослености.

Висина новчане накнаде зависи од висине про-
сечне зараде која је запосленом исплаћена, односно 
основице на коју је обрачунат допринос за обавезно 
социјално осигурање и поднета појединачна пореска 
пријава надлежном органу, у последњих 12 месеци 
који претходе месецу у којем је престало осигурање. 
Новчана накнада утврђује се у висини од 50 одсто те 
основице. Запослени коме није исплаћена зарада или 
нису обрачунати доприноси за тражени период, ост-
вариће право на новчану накнаду у најнижем износу 
прописаном законом. Новчана накнада не може бити 
виша од 160 одсто нити нижа од 80 одсто минималне 
зараде утврђене у складу са прописима о раду за ме-
сец у којем се врши исплата новчане накнаде.

Како су корисници новчане накнаде обвезници 
доприноса за пензијско и инвалидско и здавствено 
осигурање, новчана накнада, која се утврђује у бруто 
износу, исплаћује се незапосленом умањена за износ 
припадајућих доприноса, и то: 26 одсто на име допри-
носа за пензијско и инвалидско и 10,30 одсто на име 
доприноса за здравствено осигурање.  

Минимална новчана накнада креће се у распону 
од 20.789,39 (бруто), односно 13.242,84 (нето) динара 
за месеце који имају 160 радних часова, до 24.103,51 
(бруто), односно 15.353,94 (нето) за месеце који имају 
184 часа. Максимална новчана накнада креће се у 
распону од 41.578,77 (бруто), односно 26.485,68 (нето) 
за месеце који имају 160 часова до 48.207,02 (бруто), 
односно 30.707,87 (нето) за месеце који имају 184 часа.

Законом није предвиђена могућност за увећање 
новчане накнаде, осим у случају повећања износа 
минималне зараде у односу на коју се утврђује мини-
мални, односно максимални износ новчане накнаде 
приликом обрачуна на месечном нивоу.

КОЛИКА ЈЕ МИНИМАЛНА 
НОВЧАНА НАКНАДА

Запослена сам у једној приватној компанији 
и нисам задовољна својим статусом. Мислим да 
са својим компетенцијама и образовањем могу 
да нађем много бољи посао. Знам да је тражење 
посла као нови посао и неопходна ми је помоћ 
у том процесу. Да ли за то могу да се обратим 
Националној служби за запошљавање?

И као запослена особа имате право да се прија-
вите на евиденцију Националне службе за запошља-
вање, као запослени који тражи промену запослења, 
односно лице које је у радном односу или је на други 
начин остварило право на рад, а које активно тражи 
промену запослења и води се на евиденцији лица која 
траже промену посла. 

Основна документација за пријаву на евиденцију 
је: лична карта, радна књижица, доказ о школској 
спреми или стручној оспособљености (оригинал до-
кумента на увид), акт о престанку радног односа (ако 
је лице било у радном односу), други докази у складу 
са законом (уверења, потврде, изјаве).

Запослени који тражи промену запослења уз ос-
новну документацију, осим радне књижице, доставља 
и уговор о раду.

Пријављивање на евиденцију Националне служ-
бе за запошљавање обавља се лично, у организацио-
ним јединицама НСЗ, према месту пребивалишта, 
односно месту рада или престанка радног односа, ако 
у том месту имате боравиште. Запослени који траже 
промену посла и друга лица која траже посао оства-
рују право на информисање, саветовање и посредо-
вање у запошљавању, али немају право на укључи-
вање у мере активне политике запошљавања. 

Услуге Националне службе за запошљавање који-
ма се пружа подршка у тражењу посла и увећавају 
ваше могућности за запошљавање су: саветовање у 
процесу тражења посла и информисање о слободним 
радним местима:

- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем у филијали НСЗ
- публикација „Послови“
- огласна табла у филијали НСЗ
- сајт: www.nsz.gov.rs
- Центар за информисање и професионално
саветовање.

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 145 

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

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

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs
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Око 175 радника Фабрике за про-
изводњу аутомобилских церада 
„Конфециони Андреа Србија“ 
(Confezioni Andrea Serbia), који 

су недавно добили отказ уговора о 
раду, биће враћено на посао. Договор 
је постигнут 30. новембра, на састанку 
главног менанџера фабрике и пред-
ставника Синдиката „Независност“ са 
председником Скупштине града Ја-
године Драганом Марковићем Па-
лмом.

„Договорили смо се да се сви рад-
ници врате на посао, да седнемо за 
преговарачки сто и заједно решимо 
сва економска и социјална питања од 
интереса за раднике и њихов положај“, 
рекла је за „Танјуг“ Миомирка Бојић, 
главни повереник синдиката „Конфе-
циони Андреа Србија“ и председница 
Синдиката „Независност“ у фабрици.

Радници су добили отказ због 
учешћа у једночасовном штрајку упо-
зорења, 17. новембра, који су организо-
вали због, како су навели, непоштовања 
радничких и синдикалних права. Из-
вршни секретар Гранског синдиката 
индустрије, енергије и рударства „Неза-
висност“ Драган Весић тада је појас-
нио да радници од руководства траже 
објашњење зашто је уведено десеточа-
совно радно време, као и да им плате 
буду повећане.

„Радници траже да се повећају 
плате, топли оброк и регрес, да се пре-
кине са казнама и репресивним мера-
ма и да се формира Одбор за безбед-
ност и здравље на раду, јер има много 
повреда“, рекао је тада Весић и додао да 
је Синдикат „Независност“, који је орга-
низовао штрајк, пре три месеца обавио 
разговор са пословодством фабрике и 
указао на бахат однос према запосле-
нима. 

„Увели су десеточасовно радно 
време, а да нас нису обавестили зашто 
су то урадили. Затим, радницима дају 
норме које се мењају и у току радног 
времена, а због неиспуњавања норме 
добијају фамозне ‚службене белешке‘. 
После тих пет белешки добија се отказ“, 
казао је Весић. Према његовим речима, 
представници синдиката обавестили 

су о свему власника матичне компаније 
у Италији и светску синдикалну феде-
рацију IndustriALL Global Union, чији су 
пуноправни чланови, а разговарали су 
и са председником Скупштине града 
Јагодина Драганом Марковићем Па-
лмом.

„Зараде су овде јако ниске и са 
њима не може да се обезбеди пристојан 
живот. Топли оброк је 600 динара ме-
сечно и то је понижавајуће. Синдикат 
неће дозволити да се гази по достојан-
ству људи и радника“, рекао је Весић. 
Он је додао да су радници, њих око 300, 
одржали штрајк упозорења по закону и 
да је прекид рада трајао 38 минута, па 
не постоје разлози за отказе уговора о 
раду. 

Пословодство фабрике, на челу 
са директором Дарком Кикићем, са-
општило је да се у том предузећу све 

ради по законима Србије и да су рад-
ници добили отказ по Закону о раду. 
Фабрици су, како наводе, нанели штету 
од 400.000 евра.

„Десеточасовно радно време је због 
обима посла трајало две недеље и све 
им је плаћено. Службене белешке су део 
нашег система и свака наша фабрика 
их има. Ми радимо по стандардима ‚Ау-
дија‘ и ‚Фолксвагена‘. Ради се на норму, 
а наше норме су оствариве. Ко пребаци 
норму добија већу плату. Најмања пла-
та је овде 20 одсто већа од минималне 
плате у Србији и добија се сваког 20. у 
месецу“, казао је Кикић, напомињући 
да послодавац има законско право да 
изврши прерасподелу радног времена 
када то захтева природа делатности 
или организација рада.

Међутим, менаџмент фабрике ин-
систира и на смањењу тензија и запо-
чињању дијалога са синдикатом. 

Миша Петковски, главни за-
ступник „Конфециони Андреа“, наводи 
да су радници били упозорени због 
ометања производње и штете коју су 
фирми нанели недавним штрајком упо-
зорења. 

„Фирму је обишла и Републичка 
инспекција рада и утврђено је да није 
било никаквих неправилности у раду и 
да су акта и решења о упозорењу пред 
отказ уговора о раду у складу са зако-
ном“, каже Петковски.

АКТУЕЛНО   Узроци и последице једночасовне обуставе рада у јагодинској фабрици 
„Конфециони Андреа Србија“   

ШТРАЈК ПИШЕ ОТКАЗЕ
Договорено да се око 175 радника који су недавно добили отказ уговорао 

раду врати на посао

    Плате око 200 евра
  Председница Синдиката „Независност“ 
у фабрици „Конфециони Андреа“ Мо-
мирка Бојић навела је да плате за-
послених у том предузећу износе око 
200 евра, а да се са топлим оброком, 
регресом, ноћним и прековременим 
радом увећавају на око 30.000 дина-
ра. Фабрика је отворена у марту 2013. 
године. Тренутно има 580 запосле-
них, а очекује се да ће до краја године 
тај број бити повећан на око 850.
Држава је обезбедила субвенције од 
9.000 евра по раднику, док је Јагоди-
на дала бесплатно земљиште са ком-
плетном инфраструктуром. Уговором 
који је „Конфециони Андреа“ потписа-
ла са СИЕПОМ фирма се обавезала да 
број од 500 радника задржи три годи-
не, али је тај број већ премашен.

Радници траже да се повећају 
плате, топли оброк и регрес, 

да се прекине са казнама и 
репресивним мерама и да се 

формира Одбор за безбедност 
и здравље на раду, јер има

много повреда

Најмања плата 20 одсто већа 
од минималне плате у Србији 
и добија се сваког 20. у месецу, 

тврде у пословодству
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НСЗ је у 2015. организовала 60 сајмова запошљавања. Више од 11.000 људи се запослило након 
учешћа на сајму - истакао Зоран Мартиновић, директор НСЗ

У пиротској Спортској хали „Кеј“ одржан је Сајам за-
пошљавања, други у организацији Филијале Пирот 
НСЗ ове године. Представило се 28 послодаваца, који 
су истакли потребе за радницима различитих зани-

мања и степена стручности. У понуди је било 190 слободних 
радних места. Велики број послодаваца и квалитетна понуда 
послова изазвали су значајно интересовање незапослених из 
Пирота и околине.

Зоран Мартиновић, директор НСЗ, приликом отва-
рања сајма истакао је значај мера активне политике за-
пошљавања, које су дале изузетно добре резултате у 2015. 
години. Мартиновић је подсетио да је основна сврха сајмо-
ва запошљавања директан и интерактиван контакт посло-
даваца и особа које траже посао. НСЗ је у 2015. години до 
сада организовала 60 сајмова запошљавања, на којима је 
учествовало 1.700 послодаваца. Преко 50.000 незапослених 
је учествовало, више од 11.000 је добило запослење након 
учешћа на сајму, при чему преко 3.000 људи директно код 
послодаваца који су били присутни на сајмовима. 

Димитрије Видановић, начелник Пиротског управног 
округа, истакао је да сајмови запошљавања које организује 
НСЗ директно имају за резултат смањење броја незапосле-
них. 

„Ово је једна од бољих мера Националне службе за запо-
шљавање, али и Владе Србије, која ради на сузбијању рада на 
црно и сиве економије“, истакао је Видановић.

Славиша Свиларов, помоћник председника општи-
не Пирот и председник Локалног савета за запошљавање 
општине Пирот, истакао је успешну сарадњу пиротске фи-
лијале НСЗ и општине у реализацији мера и програма кроз 
ЛАПЗ за 2015. годину и нагласио да су сајмови запошљавања 
из године у годину све боље организовани и све посећенији.

Јелена Костић, директорка Филијале Пирот НСЗ, изра-
зила је задовољство што су на сајму присутни послодавци из 
целог Пиротског округа. Осврнула се на регионалну и обра-

зовну структуру незапослених и истакла проблеме са којима 
се сусреће филијала приликом ангажовања незапослених са 
ниским степеном квалификација или без квалификација.

„Пиротска филијала НСЗ ће се и убудуће залагати да на 
сајмове дође што већи број послодаваца, који ће понудити 
послове лицима свих степена стручности, како би обезбе-
дили себи и својим породицама егзистенцију и бољу будућ-
ност“, рекла је Јелена Костић. 

Истог дана директор НСЗ је посетио компанију 
D-Company из Бабушнице, чија је основна делатност произ-
водња алата за гумарску индустрију. Компанија је извозно 
оријентисана, а у овом тренутку запошљава 345 радника, са 
тенденцијом ангажовања нових радника до краја текуће и 
почетком 2016. године. У овој години компанија је само уз 
посредовање НСЗ, без финансијске подршке, запослила 61 
лице са евиденције Филијале Пирот, а учествовала је и у про-
граму доделе субвенција за отварање нових радних места. 

Директор НСЗ Зоран Мартиновић и директор компаније 
Драган Ћирић истакли су значај добре сарадње и изрази-
ли жељу да у истом правцу буде настављена и у наредном 
периоду. 

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Пироту

ПОНУЂЕНО 190 РАДНИХ МЕСТА

Миљан Јонић

Сајам запошљавања у Клубу младих у Пожеги

ВИШЕ ОД 100 СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА
Највише незапослених има средње стручно образовање, чак 61% одсто

У пожешком Клубу младих 27. новембра одржан је Сајам запошља-
вања, на коме је понуду од преко 100 слободних радних места исказало 
15 послодаваца са подручја три општине Златиборског округа - Пожеге, 
Ариља и Косјерића.

Шансу да дођу до посла имали су радници машинске, металске, 
пољопривредне, прехрамбене струке, затим радници у електро, др-
во-прерађивачкој и столарској делатности, угоститељски радници, 
текстилци, правници, економисти, графичари и књиговесци. 

„Сигуран сам да ћете наћи заједнички језик са овде присутним 
послодавцима, код којих је приметна намера да упосле младе раднике, у 
времену у коме је посао не само егзистенцијално већ и животно питање“, 
рекао је Раде Вучићевић, саветник председника општине Пожега за 
културу, информисање и безбедност.

На подручју општине Пожега тренутно је 1.946 лица у потрази за 
послом. Највише незапослених има средње стручно образовање (61%), 
млади до 30 година учествују у укупној незапослености са 25%, док је 
лица старијих од 50 година 30%. Највећи број незапослених на евиден-
цији испоставе НСЗ у Пожеги на посао чека између 1 и 2 године.

Биљана Терзић



   |  Број 651 |  09.12.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs60 

МИ И ЕВРОПА    Јан Привизер је једини произвођач сока од индустријске конопље у Србији

НИСАМ ХТЕО ДА СЕДИМ И ТРАЖИМ КРИВЦА 
Од Националне службе за запошљавање и „Суперстеп“ кредита Ерсте банке добио почетна 

средства, која је уложио у земљу и набавку основних машина

У производњи индустријске ко-
нопље некадашња Југославија 
била је један од лидера у свету. 
Данас смо на дну лествице, али 

један младић из Кисача је у томе ви-
део своју шансу. Јан Привизер једини 
је произвођач сока од индустријске 
конопље у Србији, а такав производ у 
Европи једино се може наћи још у Ам-
стердаму. Јан има 33 године, завршио 
је Педагошки факултет у Сомбору, али 
за њега није било посла у струци. Био 
је поштар, а по потреби и физикалац. 
Као што каже, био је као сваки други 
момак који се пробија кроз живот и 
упознаје околину, а самим тим и себе. 

„Стварно сам много читао, размиш-

љао, истраживао. Једноставно, нисам 
хтео да седим и да тражим кривца - 
уместо кривца тражио сам решење. До 
идеје сам дошао захваљујући другу из 
Словачке, који ме је замолио за помоћ 
да у Србији купи семе конопље“, каже 
Јан који је ту идеју преточио у сопстве-
ни бизнис пре пет година и основао 
„Свет конопље“ у родном Кисачу. 

„Знао сам за конопљу као биљку, 
али нисам знао за семе, као што већи-
на људи код нас и не зна колико коно-
пљино семе има хранљиву вредност и 
колико је добро за организам. Конопља 
се убрзо уклопила у моју визију будућ-
ности - уз њу помажем људима, јер је 

многи користе као 
лек, помажем и 
себи, јер имам фи-
нансијску корист 
од биљке, а исто-
времено чувам 
земљу, с обзиром 
да конопљу не прс-
кам“, каже Јан.

„И буквално 
сам тако почео, 
корак по корак, 
едуковао се, читао, 
звао стране компа-
није, слао мејлове, 
досађивао како би 
добио информације. Ишао сам по сај-
мовима на којима сам добио највише 
информација, пратио сам пројекте. 
Било је ту и предрасуда и неразуме-
вања околине, чак и подсмеха. Гово-
рили су да ће ми поклонити и трактор 
ако успем“, каже овај предузимљиви 
младић. 

Јан је од Националне службе за за-
пошљавање и „Суперстеп“ кредита Ер-
сте банке добио почетна средства, која 
је уложио у земљу и набавку основних 
машина. Гаји индустријску конопљу 
(Cannabis sativa), чија је производња 
дозвољена уз одобрење Министарства 
пољопривреде. Индустријска и ин-
дијска конопља припадају истој врсти, 
али док марихуана има око 20 одсто 
ТХЦа, прва га готово и нема. Ипак, 
садржај других корисних канабидои-

да чини производе ове биљке изузетно 
здравим, па су све популарнији и на 
нашем тржишту. 

„Код нас је слабо заступљена из 
више разлога. Један од основних је што 
смо ми друштво пуно предрасуда. Та-
кође, људи хоће брзо и лако да зараде, 
а конопља је биљка која тражи пажњу, 
мркотрпан рад, посвећеност и одговор-
ност”, објашњава Јан. 

„Ако је гајимо као остале уљари-
це, само је засејемо и чекамо да ски-
немо семе и продамо га, конопља није 
исплатива. Може се зарадити само уз 
прераду и директну продају, тј. у затво-
реном кругу у производњи и продаји, 
или ако искористимо целу биљку, за 
шта су потребна велика улагања, оз-
биљне машине и људи који знају свој 
посао“, каже Јан.

    Само у Амстердаму и Кисачу
    „Свет конопље“ има седам произ-
вода од семена и лишћа, а међу њима 
је и хладно цеђено уље. Оно што га 
издваја од свих осталих произвођача 
у Србији је јарко зелени сок, који се 
у Европи може наћи још само у Ам-
стердаму.
    „Сок правимо од цветова конопље. 
Све ручно радимо, како бисмо доби-
ли врхунски квалитет. Сок садржи ка-
наибе, хлорофил, витамине, минера-
ле и тако даље, што опет има својих 
предности“, каже Јан који сада има 
четири хектара под конопљом.
    „Цела моја породица користи про-
изводе од конопље. Тешко је истаћи 
који највише користимо - семенке и 
уље стављамо у салате, чај да нас 
мало опусти, а наш најновији про-
извод - сок, који правимо од свежих 
листова и цветова, за боље здравље 
пијемо превентивно сваког јутра“, 
каже Јан.

    Давно заборављене кудељаре
    Од конопље се може користити све - влакна, поздер и семе. Од ње се може 
правити папир, грађевински материјал, влакно, тј. обућа и одећа, изолациони 
материјали, може се користити у медицини, стабљика је одлично ђубриво… 
Југославија се средином 20. века убрајала међу најзначајније произвођаче ове 
индустријске биљке. Према подацима ФАО из 1948. године, по површинама 
под конопљом наша земља била је највећи произвођач у Европи (не рачунајући 
СССР), са уделом од око 25 одсто у европским и 6 одсто у светским размерама. У 
периоду од 1900. до 1960. године, на територији данашње Србије чак у тридесет 
места налазиле су се активне кудељаре за прераду кудељне стабљике, негде и 
по неколико. У Оџацима је својевремено постојала најважнија кудељара у Аус-
троугарској монархији, где су прављене чак и жице за тениске рекете коришће-
не широм Европе.
    Ова биљка, својевремено сађена на преко 50.000 хектара ораница, највише 
у Војводини, од чега су земљорадници и држава имали велику корист, сада се 
узгаја на пар десетина хектара. 
    Како објашњава предавач и агроном Вук Раичевић, укупни трошкови садње 
индустријске конопље износе између 850 и 900 евра по хектару, уколико узгаји-
вач нема ни семе, ни механизацију, а очекивани принос је од 800 килограма до 
тоне по хектару, иако у развијеним земљама достиже преко две тоне. Цена се-
мена неопходног за један хектар износи око 400 евра. Биљка која нас је извукла 
из послератне беде данас се скоро уопште не гаји, иако Србија има повољне 
климатске услове и квалитетну земљу.



Бесплатна публикација о запошљавању 61 09.12.2015. |  Број 651 |   

Лука Младеновић (28) је од најбољег студента архи-
тектуре у генерацији, страшћу за својим занимањем 
и пожртвовањем, за само неколико година постао 
директор сопствене компаније. Сад је одлучио да се 

„врати у прошлост“ и помогне другим талентованим младим 
људима - пишу „24 сата“.

Пре више од седам година Лука је изабран за једног од 
1.000 најбољих студената у Србији, који од државе, у оквиру 
Фонда за младе таленте, добијају новчану помоћ и прили-
ку за усавршавање стеченог знања. Данас је успешан млади 
човек и има прилику да помогне новим надама да остваре 
своје снове.

„Када су ми пре седам година јавили да сам постао сти-
пендиста Фонда, осетио сам се као глумац у филму, окружен 
квалитетном екипом. Награда ми је, осим новчане помоћи, 
отворила многа врата и омогућила да започнем каријеру као 
архитекта, а затим и да отворим своју архитектонску фирму 
Dominate. Знајући колико је тешко наћи посао у овој струци, 
одлучио сам да у свој тим прихватим двоје овогодишњих 
стипендиста, који би својом креативношћу, сналажљивошћу 
и прилагодљивошћу пројектима допринели бољем раду 
компаније“, објашњава Лука за „24 сата“.

Прилика коју пружа младим архитектама може се наз-
вати и прва шанса, с обзиром да је већина пријављених тек 
завршила факултет. Иако немају радног искуства, ови тален-
товани људи, према Лукиним речима, имају шта да понуде.

„Стигао нам је огроман број пријава, а 20 људи се из-
двојило са најбољим радовима. Имам обавезу према тим љу-
дима да изаберем најбоље кандидате“, каже Лука.

За успех који је постигао заслужна је велика страст коју 
има према архитектури. Каже да такву страст морају имати 
сви који желе да се остваре у својој професији.

„Млади људи треба да пронађу оно што их занима, што 
их покреће. Тога треба да се држе упркос жељама родитеља, 
условима и тржишту, јер је то једини начин да успеју. На-
жалост, многи данас одустају чим наиђу на прву препреку 
и одлазе у стране земље у потрази за бољим условима. Не 
схватају да препрека има свуда и да би у Србији можда ост-
варили већи потенцијал него негде другде“, сигуран је млади 
архитекта, који је баш овде успео да оствари своје снове.

Највеће признање за свој рад Лука ће добити уколико 
освоји награду на Бијеналу архитектуре у Венецији.

„Уколико освојимо награду то ће бити највеће признање, 
како за мене, тако и за Србију, чији би представник први пут 
у историји постигао успех на највећем архитектонском до-
гађају на свету“, нада се Лука. 

МОЈ ПУТ   Лука Младеновић (28) био је један од најбољих студената архитектуре у својој генерацији

ПОВРАТАК У ПРОШЛОСТ ЗАРАД ДАРОВИТИХ
Некадашњи стипендиста Фонда за младе таленте за само неколико година 
постао је директор сопствене компаније. Сада је одлучио да пружи шансу и 

помогне и другим талентованим младим људима

Прилика коју Лука 
пружа младим 
архитектама 

може се назвати и 
прва шанса,

с обзиром да је 
већина пријавље-
них тек завршила 

факултет

    Реализовао готово 60 пројеката
   
    Жеља за радом, истрајност и пријављивање на бројна 
усавршавања омогућили су Луки да иза себе има више од 
60 пројеката у земљи и региону.
    „Један од занимљивих пројеката је адаптација Музеја 
шљиве у Осечини, где смо направили цео музеј у складу с 
промоцијом главног бренда овог места. На овом пројекту, 
као и на многим другим, имам сјајну сарадњу са прија-
тељем, професором архитектуре Милорадом Младено-
вићем“, каже Лука.

Одлучио сам да у свој тим прихватим двоје
овогодишњих стипендиста Фонда за младе 

таленте, који би својом креативношћу,
сналажљивошћу и прилагодљивошћу

пројектима допринели бољем раду компаније

Млади људи треба да пронађу оно што их
занима, што их покреће. Тога треба да се 

држе упркос жељама родитеља, условима и 
тржишту, јер је то једини начин да успеју

Многи данас одустају чим наиђу на прву препре-
ку и одлазе у стране земље у потрази за бољим 

условима. Не схватају да препрека има свуда и да 
би у Србији можда остварили већи потенцијал 

него негде другде
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Незапосленост у 19 земаља европске монетарне уније 
спустила се у октобру на најнижи ниво у последње 
четири године, пруживши нови доказ да опоравак 
привреде еврозоне доприноси смањењу незапосле-

ности, саопштио је Европски завод за статистику - Евростат. 
Стопа незапослености пала је у октобру на 10,7 са 10,8 одсто 
из септембра, а број људи без посла смањен је за 13.000, на 
17,24 милиона, наводи Евростат, а преноси агенција АП.

Незапосленост која је на годишњем нивоу смањена 0,8 
одсто, сада је најнижа од јануара 2012, иако су забележене 
велике неједнакости међу земљама. Очекује се да смањење 
стопе неће спречити Европску централну банку да ускоро по-
крене нову рунду стимулација привреде монетарног блока.

У 28-чланој ЕУ стопа незапослености је у октобру миро-
вала на месечном нивоу на 9,3 одсто, док је на годишњем ни-
воу снижена, будући да је у октобру 2014. износила 10,1 одсто. 
Незапосленост у ЕУ је тренутно најнижа од септембра 2009. 
Без посла је у земљама Уније било 22,49 милиона људи. Међу 
земљама чланицама, најнижа стопа незапослености у октобру 
забележена је у Немачкој (4,5 одсто), Чешкој (4,7 одсто) и на 
Малти (5,1 одсто), а највиша у Грчкој (24,6 одсто у августу, по-
следњем месецу за који су доступни подаци) и Шпанији (21,6 
одсто), наводи Евростат.

ГОРЕ - ДОЛЕ   Европски завод за статистику

НАЈНИЖА НЕЗАПОСЛЕНОСТ У ЕУ ОД 2009.
Стопа незапослености пала је на 10,7 у октобру са 10,8 одсто из септембра,

а број људи без посла смањен на 17,24 милиона

Незапосленост у Немачкој 
Највећи раст незапослености у 

Француској од 2013.

„Морган Стенли“ планира стотине отказа

НАЈНИЖА ОД УЈЕДИЊЕЊА У ОКТОБРУ 3,59 МИЛИОНА 
ЉУДИ БЕЗ ПОСЛА

НАЈВЕЋИ БРОЈ ОТКАЗА У ЛОНДОНУ

Стопа незапослености у Немачкој пала је у новембру 
на нови минимум, показали су званични подаци у Берли-
ну, указујући да се опоравак највеће европске привреде 
наставља. Незапосленост је сада на најнижем нивоу од ује-
дињења Источне и Западне Немачке 1990. године, наводи не-
мачко Министарство рада, а преноси агенција „Франс прес“. 
Стопа незапослености пала је прошлог месеца на 6,3 са 6,4 
одсто из октобра.

Број регистрованих незапослених, према сезонски при-
лагођеним подацима, пао је за 13.000, надмашивши очеки-
вања аналитичара који су прогнозирали смањење за око 
5.000 људи, наводи министарство.

Без сезонског прилагођавања, број незапослених нижи 
је за 16.000 и износио је у новембру 2,63 милиона, а стопа 
незапослености мировала је на шест одсто. Домаћа тражња 
и државна потрошња кључни су фактори који стоје иза прив-
редног раста, наводи министарство.

Америчка инвестициона банка „Морган Стенли“ плани-
ра укидање стотине радних места у сектору за дуг и валуте 
у светлу пада прихода, пише „Волстрит журнал“. Четвртина 
особља у том сектору могла би бити проглашена вишком, 
при чему се највећи број отказа очекује у Лондону, а нешто 
мањи у Њујорку, наводи амерички лист, позивајући се на из-
воре упознате са ситуацијом.

Тржиште дуга бележи слабе резултате због ниских ка-
матних стопа, које су приморале бројне банке на смањење 
броја радних места, преноси агенција „Франс прес“. Банка је у 
трећем кварталу у тој области пословања евидентирала пад 
прихода од 42 одсто.

Број незапослених у Француској је у октобру порастао 
за 42.000 у односу на претходни месец, што је највећи раст у 
последње две године, саопштило је Министарство рада, чиме 
су, како наводи АФП, угашене наде званичног Париза да ће 
добити добре вести уочи регионалних избора.

Укупан број људи без посла у октобру се попео на 3,59 
милиона, што је ниво незабележен од априла 2013, преноси 
агенција Франс прес. На годишњем нивоу, број незапослених 
скочио је 3,7 одсто, наводи министарство.

„Подаци нису задовољавајући, али морају да се тумаче 
уз опрез, јер су у последњих неколико месеци забележене 
велике варијације“, казала је француска министарка рада 
Мирјам Ел Комри. У септембру је број регистрованих неза-
послених смањен за 23.800 и то је највећи пад од финан-
сијске кризе с краја 2007.

Најнижа стопа незапослености у октобру 
забележена је у Немачкој (4,5 одсто), Чешкој 

(4,7 одсто) и на Малти (5,1 одсто),
а највиша у Грчкој (24,6 одсто у августу)
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Развој пијаца које треба да се 
трансформишу и прилагоде 21. 
веку, али уз очување традицио-
налног духа, важан је за развој 

локалне привреде и подстицање со-
цијално-економске сигурности малих 
пољопривредних произвођача, оцење-
но је на међународној конференцији у 
Београду. На скупу који су организова-
ли Привредна комора Србије и Послов-
но удружење „Пијаце Србије” окупили 
су се представници пијаца из Србије, 
Македоније, Црне Горе и Републике 
Српске.

Државни секретар у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања Ненад Иванишевић 
рекао је да је пијачна делатност зна-
чајна и да држава треба да се определи 
хоће ли кренути путем приватно-јавног 
партнерства, као што је случај у Црној 
Гори, где је изграђен приватни прос-
тор, или кренути путем којим је ишла 
Мађарска, те омогућити пољоприв-
редним газдинствима да продају део 
својих производа на пијацима.

Он је истакао да министарство 
жели да чује ставове људи који се баве 
пијацама, јер мере дају резултате само 

када се доносе заједно, али је поручио 
да свако у држави мора да плаћа поре-
зе и доприносе и да о томе није могуће 
преговарати, али је зато могуће да се 
разговара о износу, а да делатност не 
буде угрожена.

Извршни директор „Пијаца Србије” 
Саво Дувњак рекао је да се у Србији 
пијачном делатношћу бави око 160 
правних лица, под чијом је управом око 

410 пијаца, на којима има око 70.000 
продајних места. На пијацама, како је 
додао, свакодневно ради око 80.000 
људи, а упркос све израженијој конку-
ренцији супермаркета и мегамаркета, 
пијаце су прошле године забележиле 
12 одсто већи промет.

„Пијаце настоје да се трансформи-
шу. Трудимо се да размишљамо о томе 
како да инфраструктура пијаца буде 
прилагођена 21. веку, а да при томе не 
изгубе свој традиционални дух, као и 
да сачувају своју највећу предност - ди-
ректан контакт купца и произвођача, 
једини у трговини“,  рекао је Дувњак за 
„Танјуг“.

„По подацима Завода за статисти-
ку, код продаје воћа, поврћа, свежег жи-
винског меса, млека и јаја, пијаце су у 
прошлој години, у односу на претходну, 
имале око 12 одсто већи промет у дина-
рима, а тај тренд присутан је протеклих 
десетак година“, рекао је Дувњак и ука-
зао да је реално очекивати да ће људи 
мање куповати на пијацама, наводећи 
да је чињеница да су супермаркети по-
нудили једну од предности које пијаце 
не могу, а то је безготовинско плаћање.

Ради се на привлачењу пољоприв-
редних газдинстава, којима се нуде 
најбољи услови, те се тако упућује по-
рука купцима да ће на пијаци куповати 
увек свежу робу по повољнијим цена-
ма. Дувњак је истакао да на пијацама 
продавци указују купцима на вредност 
локалне, домаће производње и дохотка 
који остаје у непосредном окружењу.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   На пијацама широм Србије ради чак 80.000 људи

ПИЈАЦЕ ОДОЛЕВАЈУ СУПЕРМАРКЕТИМА 
Пијачном делатношћу бави се око 160 правних лица под чијом је управом око 

410 пијаца, на којима има око 70.000 продајних места. Пијаце су прошле године 
забележиле 12 одсто већи промет, иако немају безготовинско плаћање

Држава треба да се определи хоће ли кренути црногорским 
путем приватно-јавног партнерства или следити Мађарску 
и омогућити пољопривредним газдинствима да продају део 

својих производа на пијацима

По подацима Завода за ста-
тистику, око петине укупне 

производње поврћа, воћа, јаја, 
меда, живинског меса пласира 

се на пијацама Србије

    Јасна слика за даље планове

   Пијаце доприносе повећању вред-
ности домаће пољопривредне про-
изводње и развоју сеоских подручја 
и омогућавају директну везу произ-
вођача и потрошача. Оне су веома ва-
жни канали дистрибуције пољоприв-
редних производа, као и хране 
животињског и биљног порекла. По 
подацима Завода за статистику, око 
петине укупне производње поврћа, 
воћа, јаја, меда, живинског меса пла-
сира се на пијацама Србије. 
   Извршни директор „Пијаца Србије” 
Саво Дувњак је указао да треба раз-
вијати и робне пијаце, али да је не-
опходно даље радити на повећању 
степена легализације продаје. У 
законодавном смислу, по њего-
вим речима, треба разрадити јасну 
стратегију реструктурирања јавног 
комуналног сектора који се бави 
пијачном делатношћу, да би будући 
правно-власнички статус обезбедио 
јасну слику за пројектовање дугороч-
них планова даљег развоја.
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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)


