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СЕЗОНЦИ С ВАУЧЕРОМ У ЏЕПУ
ТЕМА БРОЈА – Србија до сада није имала закон о сезонском раду, 
па је много људи радило без пријаве. Сезонци ће убудуће имати 

права по основу рада. Нови пропис увешће систем ваучера који ће 
омогућити плаћање доприноса унапред
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УВОДНИК

КОЛИКО КОШТА СРЕЋА? 
Прошле године Фабрика електромотора АТБ „Север“ 

позитивно је пословала. Ништа необично. За ту суботичку 
фабрику то је сасвим необично: први пут су у плусу после 
20 година. Дан дужи од године. С новим кинеским власни-
ком, фабрика у овом тренутку има преко десет милиона 
евра наруџби, запошљава 423 радника и најављује пријем 
30 нових радника.

Фабрика ФМО „Економ“ Ушће производи метални 
намештај за пословне и продајне просторе. Предузеће је 
пре непуне три године имало свега два радника. Током 
прошле године уз финансијску помоћ НСЗ у „Економу“ се 
запослило 17 радника с евиденције Филијале Краљево. 
Захваљујући сарадњи са НСЗ дошли су до 70 запослених и 
данашњег успеха. Иако власник није стигао из Кине, изво-
зе 97 одсто својих производа. Како до успеха уз програме 
НСЗ - на страни Актуелно. 

Подршка туристичким посленцима стиже и из Ми-
нистарства трговине, туризма и телекомуникација. За до-
вођење страних туриста субвенције од 10 евра за три до 
пет ноћења, односно 15 евра за остварених шест и више 
ноћења. Детаљније на страни Привреда и интернет адреси: 
www.mtt.gov.rs, као и на тел. 011/3139-687.

Србија није имала закон о сезонском раду. Армија тих 
радника ускоро добија закон који ће регулисати њихова 
права и положај. Нови пропис увешће систем ваучера који 
ће омогућити плаћање доприноса унапред. Која ће права 
по основу рада имати сезонци с ваучерима у џепу, које су 
обавезе послодаваца, да ли ће сезонски радници убудуће 
са ваучерима одлазити у ПИО фонд... Детаљније у Теми 
броја.

Сајт Glassdoor, који се бави светским тржиштем рада, 
саставио је листу најбољих европских земаља за тражење 
и добијање посла. Ко су шампиони печалбе, на страни Ми и 
Европа, а како предузетничку идеју преточити у стални из-
вор прихода, колико је поред рада и знања неопходно пара 
за покретање производње папирне галантерије, ролни за 
фискалне касе, отварање пиљаре и других делатности - на 
страни Лакше до посла.

„Срећни смо што смо постигли оквирни договор о ре-
шавању ових питања“, изјавио је Лојд Бленкфајн, гене-
ралнии директор „Голдман Сакса“. Колико је потребно за 
срећу америчког инвестиционог могула? Нешто више од 
5 милијарди долара. „Голдман Сакс“ је постигао нагодбу с 
америчким властима, у оквиру које ће платити казну од 
5,1 милијарде долара, због обмањивања јавности путем 
рекламе за хипотекарне обвезнице уочи финансијске кри-
зе из 2007/2008. године. О томе на страни Горе - Доле.

На страни Питали сте нас прецизна рачуница осно-
вице за утврђивање висине новчане накнаде за незапосле-
не, од минималне до максималне новчане накнаде.

Радила је као посластичар, приватни предузетник, 
административац, али нигде није успела да се дуже удоми. 
Данас је Амра Мусић из Нове Вароши прва жена таксист-
киња у граду на падинама Златара. Њен пут на страни Мој 
пут. И Биљана Кнежевић је дуго тражила себе. На крају 
се определила за воскарство, које је изазов за креативне, 
веште и предузетне. Захваљујући подстицајним средстви-
ма НСЗ отворила је воскарску радионицу у Пашићевој ули-
ци у Зрењанину. О томе на страни Актуелно. 

На истој страни: четири лекарке и четири медицинске 
сестре из Димитровграда с евиденције НСЗ потписале су 
једногодишње уговоре о раду. Да нема миграната на посао 
би још дуго чекале. Биће ангажоване у избегличком кам-
пу у Димитровграду. Посао им је обезбедила организација 
WAHA International у сарадњи са UNHCR-ом. За већину ово 
је прво радно искуство у струци. 

Милош Чолић
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ПРИВРЕДА   Подршка Министарства трговине, туризма и телекомуникација за 
довођење страног туристе

Суботички АТБ „Север“ прошле године позитивно пословао

ТРИ НОЋИ - 10 ЕВРА СУБВЕНЦИЈА

ПРВИ ПУТ У ПЛУСУ ПОСЛЕ 20 ГОДИНА

Туристичке агенције организатори путовања, регис-
троване на територији Србије, могу да остваре право 
на субвенцију за организовано довођење страних ту-
риста, у износу од 10 евра за остварених три до пет 

ноћења, односно 15 евра за остварених шест и више ноћења 
утврђених програмом путовања, а група би најмање требало 
да има 15 туриста. Како је објавило Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација, то је износ средстава субвен-
ција које може да оствари корисник по једном страном ту-
ристи кога ће довести у Србију, под прописаним условима.

Подстицање развоја домаћег туризма кроз унапређење 
организованог туристичког промета страних туриста, спро-
води се кроз доделу субвенција агенцијама организаторима 
туристичког путовања по реализацији организованог до-
вођења туристичких група од најмање 15 страних туриста, 
смештених у категорисаним угоститељским објектима, за 
остварених минимум три ноћења са доручком.

Захтев за реализацију доделе средстава са валидном до-
кументацијом доставља се Министарству трговине, туризма 
и телекомуникација, Сектору за туризам, на адресу: Београд, 

Немањина 22-26 или путем поште, са уписом датума и тач-
ног времена предаје. Све додатне информације заинтересо-
вани могу добити на интернет адреси Министарства трго-
вине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, као и на 
број телефона: 011/3139-687.

Суботичка фабрика електромотора АТБ „Север“ је прошле године први пут после две деценије позитивно пословала. 
Садашње руководство представило је јавности резултате пословања и амбициозне планове за ову годину. АТБ „Север“ је у 
последње три године показао знаке опоравка, а у 2015. години остварио је и дугоочекивани профит.

„Завршили смо пословну 2015. са значајним повећањем промета у односу на 2014. Остварили смо укупан промет у изно-
су од 17,1 милиона евра“, објаснио је   Милорад Васић, генерални директор АТБ „Север“.

Две трећине прихода АТБ „Север“ је остварио на иностраном тржишту, у земљама региона, Европске уније и Русије, 
правећи и ремонтујући моторе и генераторе за хидроелектране и нафтне платформе. Како би остварио план од 22 милиона 
евра прихода у 2016. години, АТБ „Север“ жели да своје производе у области бродоградње, рударства и енергетике пласира на 
тржишта Казахстана, Тајланда, Сингапура, Америке и Канаде.

Фабрика у овом тренутку има преко десет милиона евра наруџби и запошљава 423 радника, а ове године ће запослити 
још 30. Како тврде у АТБ „Север“, кинески власник компанија „Вонг“ препознала је потенцијале ове фабрике, што ће значити и 
велику подршку за стабилно и перспективно пословање.

У протекле три године приметан тренд 
смањења незапослености младих

НА БИРОУ СВЕ МАЊЕ МЛАДИХ

Фабрика у овом тренутку има преко десет милиона евра наруџби. Тренутно 
запошљава 423 радника, а ове године очекује се и пријем 30 нових

КИКИНДА 

ВИШЕ ЗАТВОРЕНИХ 
НЕГО ОТВОРЕНИХ

Од преко 1.200, колико их је укупно ре-
гистровано на територији општине Кикинда, 
више од 200 је током прошле године затво-
рено, док је свега стотинак новоотворених 
предузетничких фирми и занатских радњи. 
Лоша економска ситуација, измиривање 
обавеза према држави у врло неповољним 
условима пословања за било каква озбиљ-
нија улагања, доводе већину предузетника 
у ситуацију голог опстанка - истичу у ки-
киндском Удружењу предузетника. Податак 
да је дупло више предузетника одлучило да 
затвори фирму, у односу на оне који су се ох-
рабрили да започну нови бизнис, није карак-
теристичан само за Кикинду.

„Статистички посматрано, ми знамо да је стопа незапослености мла-
дих у Србији висока, и у поређењу са земљама ЕУ можемо рећи да је за-
иста висока, али има и земаља које такође имају исти проблем, иако су 
чланице ЕУ“, рекла је помоћница министра омладине и спорта Снежана 
Клашња на недавно одржаној конференцији „Заједно стварамо више мо-
гућности за запошљавање младих“.

Клашња је указала да је у 2014. години у односу на претходну за око 
три одсто смањена незапосленост међу младима - са 39,5 на 36,5 одсто. 
Подаци за 2015. годину још нису готови.

„Очекујемо у овој години још боље резултате“, рекла је Клашња и до-
дала да су запошљавање, партиципација и образовање кључни фактори. 
Што се тиче подршке министарства, она је казала да је од свих пројеката 
које је финансирало, 37 усмерено ка упошљивости младих људи. Око 93 
милиона динара је опредељено за те намене. Наводећи постигнуте резул-
тате у 2015. години, Клашња је рекла да је 222 младих прошло кроз про-
граме стручне праксе, око 389 је нашло посао, а отворено је 57 компанија.
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Министар за рад, запошља-
вање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин 
и директор НСЗ Зоран Мар-

тиновић обишли су предузеће ФМО 
„Економ“ Ушће д.о.о, које је током про-
шле године уз финансијску помоћ НСЗ 
запослило 17 радника са евиденције 
Филијале Краљево. У компанији је за-
послено 70 радника, а очекује се да ће 
тај број бити повећан ове године за још 
30 до 40 запослених. 

Министар Вулин је изјавио да је 
предузеће „Економ“ прави показатељ 
зашто су мере активне политике запо-
шљавања успешне, добре и зашто мо-
рају да се развијају, односно зашто се 
мора више новца издвајати управо за 
непосредно запошљавање. 

Мартиновић је оценио да је ово пре-
дузеће добар пример развоја приватног 
предузетништва, јер су од 2013. године, 

када је „Економ“ имао само два запос-
лена радника, захваљујући сарадњи са 
НСЗ дошли до данашњег успеха.

Том приликом је истакнуто да је 
ове године за различите облике и под-
стицаје запошљавања предвиђено 2,8 
милијарди динара и приближно 550 
милиона динара за подстицање за-
пошљавања особа са инвалидитетом. 
Током прошле године запослило се 
246.746 особа са евиденције Национал-
не службе за запошљавање.

Фабрика ФМО „Економ“ Ушће 
д.о.о. производи метални намештај за 
пословне и продајне просторе. Власник 
и директор Дејан Антонијевић из-
разио је очекивање да ће производња 
бити повећана за 30 до 40 одсто, дода-
вши да фирма извози 97 одсто својих 
производа, док три одсто продаје на 
нашем тржишту. Програм новог запо-
шљавања, који подразумева субвен-

цију од 200.000 динара по новозапос-
леном раднику уз обавезу да буде у 
радном односу 24 месеца, „Економ“ ће 
наставити да користи и ове године.

ДО УСПЕХА УЗ ПРОГРАМЕ НСЗ
Током прошле године уз финансијску помоћ НСЗ запослило се 17 радника са евиденције 
Филијале Краљево. „Економ“, који извози 97 одсто својих производа, очекује да ће број 

запослених ове године бити повећан за још 30 до 40 радника

АКТУЕЛНО   Александар Вулин и Зоран Мартиновић обишли предузеће ФМО „Економ“

Србислав Антонијевић
У Крагујевцу и Шумадијском округу током 2015. године

Особе другог степена инвалидитета старости од 50 до 54 године најлакше 
долазиле до посла. За програме запошљавања особа са инвалидитетом током 2015. 

издвојено 23 милиона динара

ЗАПОСЛЕНЕ 574 ОСОБЕ

У крагујевачкој филијали Националне службе за запо-
шљавање током прошле године евидентирана су 574 
запошљавања особа са инвалидитетом, на неодређено 
и одређено време, али и кроз привремене и повремене 

послове. Послодавци су највише били заинтересовани за про-
грам запошљавања преко субвенционисања зарада за особе 
са инвалидитетом без радног искуства.

Из касе републичког буџета за све програме запошља-
вања особа са инвалидитетом у Крагујевцу и Шумадијском 
округу током 2015. године издвојено је 23 милиона динара. 
Забележена су 574 запошљавања, док је на евиденцији неза-
послених остало 1.900 особа са инвалидитетом у Шумадији, 
1.700 у Крагујевцу.

Поред програма самозапошљавања за регистровање 
самосталне делатности и субвенција за опремање радног 
места, послодавцима је био најинтересантнији програм суб-
венционисања зараде за особе без радног искуства.

И кроз програме јавних радова у Шумадији до посла 
је дошло 108 особа са инвалидитетом у целом округу. Ина-
че, занимљиво је да су особе другог степена инвалидитета 
старости од 50 до 54 године најлакше долазиле до посла. 

Националним акционим планом и ове године предвиђена 
је реализација свих досадашњих програма субвенција, али 
и подршка за запошљавање особа са инвалидитетом, осим 
што ће на располагању бити више новца, кажу у Националној 
служби за запошљавање у Крагујевцу.

Послодавци су највише били заинтересовани за 
програм запошљавања преко субвенционисања 
зарада за особе са инвалидитетом без радног 

искуства

На евиденцији незапослених 1.900 особа са
инвалидитетом у Шумадији, 1.700 у Крагујевцу
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АКТУЕЛНО   WAHA International у сарадњи са UNHCR-ом обезбедила посао младим 
здравственим радницима из Димитровграда

Једногодишњи уговори о раду за четири лекарке и четири медицинске сестре са евиденције 
Националне службе за запошљавање

У Поморавском округу приватизацијом великих фирми до већег броја запослених

Домаћи и страни инвеститори најавили отварање неколико хиљада нових радних 
места. У Поморавском округу посао траже 28.062 особе, што је у односу на почетак 

2015. године 910 људи мање

СИЛАЗНА ПУТАЊА БРОЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ 

ПРВИ ПОСАО У ИЗБЕГЛИЧКОМ КАМПУ

Четири лекарке и четири медицинске сестре из Ди-
митровграда, са евиденције Националне службе за 
запошљавање, потписале су једногодишње уговоре о 
раду. Оне ће бити ангажоване у избегличком кампу у 

Димитровграду. Посао им је обезбедила организација WAHA 
International у сарадњи са UNHCR-ом. Младе докторке и ме-
дицинске сестре радиће у три смене, како би у сваком тре-
нутку могле да пруже помоћ избеглицама са Блиског истока. 
За већину ово је прво радно искуство у струци.

„Сваки рад значи, тако да је небитно да ли овде или у 
дому здравља, свака пракса значи много“, сматра медицин-
ска сестра Викторија Дончев. Слично мишљење има и ле-
карка др Надица Давидков, којој је ово прво радно иску-
ство. 

Организација WAHA International организовала је у Ср-
бији комплетно медицинско збрињавање избеглица у два 
центра. Као интернационални партнер UNHCR-а, у наредних 
годину дана ће пружати медицинску помоћ на две тачке у 
Србији, у Шиду и у Димитровграду. „Наша политика је да 
увек запошљавамо локално становништво“, каже Маша Мишић из организације WAHA International.

Директорка Лекарске коморе Србије др Весна Јовановић напомиње да је за лекарство у Србији ово добра прилика да 
се млади људи ангажују и започну са послом. Лекарска комора Србије допремила је хуманитарну помоћ у лековима и са-
нитетском материјалу. То је значајна помоћ и за Општину Димитровград, која није у могућности да сама обезбеди потребне 
медикаменте.

„Општина Димитровград је у свом буџету предвидела средства за избеглице са Блиског истока, како бисмо решавали 
пре свега комуналне проблеме, који су у нашој ингеренцији. Међутим, када се ради о медицинској помоћи, о лековима, ту 
општина тешко може да помогне“ истиче Зоран Ђуров, председник Општине Димитровград.

Тренутно се у избеглички камп у Димитровграду дневно пријављује мали број избеглица, који се региструју и настављају 
пут даље. Процене су да ће се број повећати од марта месеца, када им временске прилике олакшају путовање.

Директор Филијале Јагодина Националне службе за запошљавање Борис Стоја-
нов оценио је да ће и ове године у том региону бити настављено смањење броја неза-
послених и поред приватизације великих фирми, пошто су домаћи и страни инвести-
тори најавили отварање неколико хиљада нових радних места.

Уз напомену да је стопа незапослености у Поморавском округу изнад 20 одсто, 
Стојанов је истакао да је у протекле две године и поред отпуштања, технолошких виш-
кова и окончања приватизације у Индустрији каблова, Опреми, Јагодинској пивари и 
медијским кућама „Нови пут“ Јагодина и РТВ Ћуприја, број незапослених смањен за 
више од хиљаду.

На питање новинара да ли очекује већи прилив незапослених после 31. маја и 
окончања приватизације Индустрије каблова Јагодина, ЈП ПЕУ „Ресавица“, Јагодинске 
пиваре и Фабрике кондиторских производа „Раваница“ из Ћуприје, у којима је сада 
запослено око 6.000 радника, као и отпуштања из Српске фабрике  стакла Параћин, 
Стојанов је рекао да не очекује.

„Оцењујемо да ће приватизација бити успешна и да ће највећи број запослених ос-
тати на својим радним местима“, рекао је Стојанов и додао да су стручњаци из фи-
лијале разговарали са пословодствима предузећа која су у приватизацији и добили 
одговор да немају вишка радника, али имају финансијских проблема које држава 
треба да реши.

У Поморавском округу, посредством Филијале Јагодина НСЗ посао траже 28.062 
особе од којих 14.532 жене, изјавила је за „Танјуг“ саветница за запошљавање и ПР 
филијале Смиљана Крстић. То је у односу на почетак 2015. године 910 особа мање. У 
Јагодини су на евиденцији 10.564 незапослена лица, у Параћину 8.360, Ћуприји 3.613, 
Свилајнцу 1.889, Деспотовцу 1.072 и Рековцу 1.734, прецизирала је Смиљана Крстић.

У протекле две године, и поред 
отпуштања, технолошких 
вишкова и окончања прива-

тизације у Индустрији кабло-
ва, Опреми, Јагодинској пива-
ри и медијским кућама Нови 
пут Јагодина и РТВ Ћуприја, 

број незапослених смањен за 
више од хиљаду
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Берачи воћа и поврћа, грађевинци, сезонски туристич-
ки радници, ускоро ће, први пут, добити закон који 
ће регулисати њихова права и положај. Како пишу 
„Вечерње новости“, велики број људи који углавном 

у летњим месецима раде у пољима и на градилиштима, до 
сада нико није пријављивао, а у њиховим радним књижица-
ма нема ни дана уписаног радног стажа.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин истиче да Србија до сада није 
имала закон о сезонском раду, па је много људи радило без 
пријаве. Нови пропис увешће систем ваучера који ће омо-
гућити плаћање доприноса унапред. Наиме, послодавци ће 
куповином ваучера плаћати доприносе за обавезно социјал-
но осигурање, а затим ће их, у зависности од броја радних 
сати, дати ангажованим радницима.

„Ако послодавац има потребу да ангажује, на пример, 
100 надничара за бербу вишања, нормално је да није у мо-
гућности да са њима потпише 100 уговора о раду на неко-
лико недеља колико траје берба. Они немају толику админи-
страцију. Законом ће се обезбедити да сви сезонски радници 
буду пријављени на обавезно социјално осигурање, што ће 
им омогућити остваривање стажа и на тај начин и права из 
пензијског и здравственог осигурања“, објашњава министар 
Вулин. Сезонски радници ће убудуће са ваучерима одлазити 
у ПИО фонд, где ће се овај стаж евидентирати. 

Боља контрола рада „на црно“
Нови закон ће знатно олакшати процедуру послодавци-

ма приликом ангажовања сезонаца, док ће с друге стране 
држава имати бољу контролу у сузбијању рада „на црно“. 

Подсећања ради, средином прошле године, у јеку сезон-
ских послова, Удружени синдикати Србије „Слога“ упутили 
су протест Министарству рада, јер  постојећи Закон о раду 
није прецизно дефинисао статус сезонских радника - ко су, 
како се упошљавају и која су њихова права по основу рада. 
Послодавци, посебно у сфери пољопривреде, максимално 
користе тај пропуст и сезонске раднике ангажују за рад „на 
црно“, по принципу слободне понуде и на бази такозване над-
нице, без икакве државне контроле и учешћа лиценцираних 
агенција за посредовање у запошљавању грађана, упозорили 
су тада синдикати. 

Треба истаћи, међутим, да актуелни Закон о раду кроз 
уговор о раду на одређено време препознаје сезонске посло-
ве, јер се овај уговор закључује за обављање послова чије 
је трајање унапред одређено објективним разлозима који 
су оправдани роком или извршењем одређеног посла или 
наступањем одређеног догађаја, што обухвата и сезонске 

послове. На основу уговора о привременим и повременим 
пословима, који према Закону о раду може да траје најдуже 
120 радних дана у календарској години, могу да се обављају 
послови који су ограниченог трајања, међу којима и сезонски 
послови. Лица ангажована на различитим сезонским посло-
вима имају право на зараду, односно накнаду за рад, право 
на обавезно социјално осигурање, као и право на безбедне и 
здраве услове за рад.

Како најављује министар Александар Вулин, почетком 
фебруара радна група која ради на Предлогу закона о сезон-
ском раду треба да предложи начин функционисања система 
ваучера на најадекватнији начин, који мора бити усклађен са 
прописима о обавезном социјалном осигурању. Радна група 
ће, такође, предложити и у којим делатностима радник може 
бити ангажован као сезонац, као и где тај облик ангажовања 
најчешће није покривен уговорима о радном ангажовању. 

Потпредседник Савеза самосталног синдиката Србије 
Зоран Михајловић каже да је идеја добра али тешко ост-
варива. Како сматра, приватници нису послодавци, па ће их 
држава тешко натерати да плате доприносе. Михајловић ис-
тиче да само јачи инспекцијски надзор и оштрије казне могу 
натерати послодавце да испуњавају своје обавезе.

Како то раде комшије
Наше комшије Хрвати још од 2012. имају Правилник о 

садржају и облику уговора о сезонском раду у пољопривре-
ди и Одлуку о најнижем износу плаће сезонског радника у 
пољопривреди за текућу годину. Тако је у морском рибарству 
дозвољен сезонски рад, док сезонски радници у пољоприв-
реди могу бити незапослени са евиденције ХЗЗ-а (неће се 
брисати из евиденције и не губе права која остварују по ос-
нову незапослености), незапослени који нису на евиденцији, 
пензионери без прекида статуса пензионера, као и запослени 
који нису радно ангажовани на пуно радно време. 

Прописан је најдужи рок трајања радног односа на се-
зонским пословима у пољопривреди, и то 90 дана у једној 
календарској години, без обзира да ли је радник радио не-

ТЕМА БРОЈА    Армија сезонских радника ускоро добија закон који ће регулисати њихова
права и положај

Ако послодавац има потребу да ангажује 100
надничара за бербу вишања, није у могућности 

да са њима потпише 100 уговора о раду на 
неколико недеља колико траје берба. Они немају 

толику администрацију. Законом ће се 
обезбедити да сви сезонски радници буду 

пријављени на обавезно социјално осигурање, 
што ће им омогућити остваривање стажа и 

права из пензијског и здравственог осигурања...

Послодавци ће куповином ваучера плаћати 
доприносе за обавезно социјално осигурање, а 

затим ће их, у зависности од броја радних сати, 
дати ангажованим радницима...

СЕЗОНЦИ С ВАУЧЕРОМ У ЏЕПУ
Србија до сада није имала закон о сезонском раду, па је много људи радило без пријаве. 
Сезонци ће убудуће имати права по основу рада. Нови пропис увешће систем ваучера 

који ће омогућити плаћање доприноса унапред
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прекидно или уз прекиде. Процедура је таква да заинтере-
совани радник у Народним новинама или Хрватској пошти 
купује образац који представља уговор о сезонском раду у 
пољопривреди, док послодавци у ФИНИ купују вредносне 
купоне. Дневним вредносним купоном/ваучером плаћају се 
(дневни) доприноси за мировинско осигурање (I и II стуб), за 
заштиту здравља на раду и запошљавање. Неупотребљени 
купони могу се заменити за готов новац у пословници у којој 
су купљени. 

Уговор о сезонском запошљавању закључује се на почет-
ку радног дана, а сваки послодавац пре почетка рада, након 
договора услова са радником, за сваки  радни дан уписује 
податке: датум рада, назив, седиште послодавца, дневни из-
нос плате, рок и начин исплате дневне плате. Сваки радник 
је у обавези да вредносни бон залепи у предвиђену рубрику 
уговора, као и да током рада код себе има свој примерак уго-
вора о сезонском раду.

Радник на основу сезонских послова има право на пен-
зијски стаж и дужан је да сам, ради утврђивања стажа оси-

гурања, најкасније на крају године достави Хрватском за-
воду за мировинско осигурање податке о сезонском раду у 
пољопривреди и рибарству. Дневна плата и остала примања 
које је послодавац исплатио или дао сезонском раднику, сма-
трају се примањима од којих се утврђује други доходак и на 
њих се плаћа порез на доходак и прирез пореза на доходак, а 
начин исплате плате уписује се у књижицу - уговор о сезон-
ском раду. По завршетку сезоне послодавац раднику даје по-
нуду о склапању истог уговора у наредној сезони. Ако радник 
понуду прихвати, послодавац је дужан радника осигурати 
на продужено пензијско осигурање, што значи да се раднику 
мења статус у обавезним осигурањима. 

Сезонски радници ће убудуће са ваучерима
одлазити у ПИО фонд, где ће се овај стаж

евидентирати 

Весна Пауновић 

     
На даљину иста права као и у фирми

    Закон о раду омогућава послодавцима да ангажују рад-
нике на даљину или за рад од куће, с тим да зарада и права 
тако запосленог не смеју бити мањи у односу на оне који 
раде у фирми. Који облик рада ће бити уговорен првенстве-
но зависи од тога које послове запослени треба да обавља.
Послодавци и надлежни истичу да би овако организован 
рад могао да донесе низ олакшица и раднику и послода-
вцу. Радом у кући сматра се када је неопходно да запосле-
ни има одређена средства за рад која обезбеђује, инста-
лира и одржава послодавац у стану запосленог. Уколико, 
међутим, посао није везан за место становања запосленог 
или фирму, односно када запослени послодавцу може да 
достави обављени посао, реч је о послу на даљину. Пропи-
сано је и да запослени који ради од куће и запослени који 
ради у фирми морају имати иста права из радног односа и 
висину зараде, а изузетак су специфичности попут топлог 
оброка, регреса, плаћања превоза.
    Закон не предвиђа за које тачно послове се такав рад 
може уговорити, али су области деловања широке.
   Генерални секретар Уније послодаваца Србије Душан 
Коруноски сматра да правна регулатива у Србији касни 
за светском и да ова клаузула у закону само озваничава 
фактичко стање, односно нешто што већ постоји и што је и 
до сада постојало у примени, али је било кажњиво.
    „Једино побољшање је што нешто што није било изричито 
прописано, попут рада од куће, неће више бити кажњиво 
дело, као што је бирократија инспекцијских служби у Ср-
бији до сада тумачила ту врсту рада“, рекао је Коруноски.
   „Програмирање, одржавање презентација и безбедно-
сти на интернету, разни послови у ИТ индустрији, могу да 
се организују ван просторија послодавца“, навео је Кору-
носки, придодавши и пројектовање у грађевинарству, ди-
зајнерске услуге, разне врсте финансијских услуга, као и 
све врсте послова који су до сада могли да буду поверени 
тзв. спољним сарадницима. То практично значи да роко-
ви и количина посла за запослене који раде на даљину 
или од куће не смеју да буду постављени тако да радник 
нема времена за одмор у току дневног рада, недељни и 
годишњи одмор. Овакав уговор о раду више не мора да 
буде регистрован у општини, већ је довољно да постоји 
пријава на обавезно социјално осигурање запосленог по 
основу уговора.
    Први и најпознатији светски пример овакве организације 
увели су 90-тих година неки од најпознатијих светских ар-
хитектонских бироа, попут бироа Нормана Фостера, који 
је развио три просторије на различитим странама света и 
запослени су радили у сменама од по осам часова, шаљући 
једни другима материјале путем интернета на даљу раз-
раду.

     
Посао ван радног односа за 13.225 извршилаца
   „Фриленсер“ је особа која обавља посао по уговору за 
одређену компанију, али није запослена у тој компанији, а 
радно ангажовање те особе подразумева рад ван радног 
односа. Рад ван радног односа дефинисан је Законом о 
раду и у њега спадају радна ангажовања као што су: прив-
ремено-повремени послови, уговор о делу, уговор о струч-
ном оспособљавању и усавршавању и допунски рад. 
   На основу Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености, Национална служба за запошљавање 
покреће поступак посредовања у запошљавању на основу 
захтева послодавца. Послодавац у пријави коју доставља 
Националној служби дефинише врсту радног ангажовања, 
радног односа или рада ван радног односа. У складу са 
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапос-
лености, лицу које обавља привремено-повремене посло-
ве права стечена по основу незапослености мирују током 
трајања наведеног радног ангажовања. Остали видови 
рада ван радног односа не представљају основ за промену 
статуса незапослености уколико и током њиховог трајања 
лица која су пријављена на евиденцију Националне службе 
остварују права и обавезе у складу са Законом о запошља-
вању и осигурању за случај незапослености.
   У 2015. години, од укупно тражених 72.717 извршила-
ца, Националној служби за запошљавање послодавци су 
пријавили потребе за радним ангажовањем ван радног 
односа 13.225 извршилаца. 
    На основу регистрованих пријављених потреба за за-
пошљавањем, достављених од стране послодаваца фи-
лијалама НСЗ у 2015. години, за ангажовање лица на раду 
ван радног односа, утврђено је да су најчешћа тражена 
занимања: професор разредне наставе, васпитач предш-
колске деце, дипломирани дефектолог, регионални ме-
наџер продаје, дипломирани информатичар, дипломирани 
економиста за општу економију, банкарство и финансије, 
дипломирани правник, административни техничар, радник 
на пословима анкетирања на терену, медицински техни-
чар, сакупљачи секундарних сировина и др.
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На десетине хиљада људи данас 
размишља о уновчавању својих 
бизнис идеја, о покретању биз-
ниса и креће са израдом бизнис 

планова. И сви ти људи имају право. У 
државном сектору плате су све мање, 
отпуштања је све више, а пут до пен-
зије све дужи. Заиста је тешко сетити 
се било какве предности запослења 
у државном сектору. Са друге стране, 
свет приватног предузетништва нуди 
неслућене  могућности. 

Уколико имате бизнис идеју и од-
лучите да начините тај храбар корак, 
направите бизнис план и искористите 
га, отворићете себи врата ка лакшем 

животу, заради и радном времену как-
во сте одувек желели. Уколико немате 
идеју, Српска асоцијација менаџера 
(САМ) спремила је 150 предлога за за-
почињање сопственог посла, посебно за 
раднике предузећа у реструктурирању 
који су уз отпремнине остали без посла. 

За покретање производње папирне 
галантерије, ролни за фискалне касе, 
банкомате и паркинг-карте, неопхо-
дан је простор од око 45 квадратних 
метара, машина за ролне и репрома-
теријал. Минимална почетна улагања 
износе око 4.000 евра и одмах почињу 
да се враћају. Додатни трошак може 
бити месечни закуп простора (100-150 
евра плус трошкови - вода, струја и сл.), 
као и месечне обавезе према држави 
(пензијско-инвалидско и здравствено 
осигурање, незапосленост, за власни-
ка и запослене раднике). Ови трошкови 
зависе од изабране основице, али је оп-
тимални износ око 160 евра по поједин-
цу. Потенцијални корисници су фирме 
у непосредном окружењу. Могуће је 
ангажовање додатне радне снаге, у за-

висности од обима посла (могу бити и 
чланови породице). Довољна је обука 
за рад на машини која се може добити 
од продавца или самостално савлада-
ти. Делатност се може обављати током 
целе године.

За перионицу веша потребан је 
пословни простор, професионална 
машина за прање и сушење веша (не 
мањег капацитета од 9 кг), ваљак, 
пегла, даска за пеглање, каса. Потре-
бан пословни простор може да буде и 
у саставу куће. Минимална почетна 
улагања износе око 4.000 евра. Ову 
услугу можете пружати грађанима, 
ресторанима, здравственим и другим 
установама у непосредном окружењу 
и околним градовима. Није потребно 
посебно образовање, довољна је обука 
за руковање машином и опремом. До-
датни трошак су месечне обавезе пре-
ма држави - пензијско-инвалидско и 
здравствено осигурање, незапосленост, 
за власника и запослене раднике.

Ево и предлога САМ-а за оне који 
воле пољопривреду: за подизање заса-
да хељде на површини од једног хек-
тара потребно је 80 кг семена хељде, 
припрема земљишта, орање и фина об-
рада, прихрана стајским ђубривом (пре 
отпочињања делатности испитати сас-
тав земљишта, јер се на тај начин може 
постићи већи принос и уштедети на 
ђубриву; анализа се не плаћа ако имате 
регистровано пољопривредно газдин-
ство), радна снага. Минимална почет-
на улагања износе око 1.000 евра (за 1 
хектар) и још око 800 евра за додатну 
радну снагу, амбалажу и слично). Про-
изводе можете понудити локалним ма-
лопродајама (ако је производња у бли-
зини градова) или продавати на велико 
на велетржницама. У периоду садње и 

бербе потребно је ангажовање додатне 
радне снаге (могу и чланови породице). 
Диплома ни овде није пресудна, довољ-
но је пратити упутства продавца садног 
материјала или савете пољопривредне 
службе Министарства пољопривреде, 
која постоји при свакој општини. Делат-
ност је сезонског карактера. Зависно од 
временских услова, очекивани принос 
по једном хектару може бити од 1,5 до 
3 тоне. Просечна цена је око 2,5 евра/кг, 
што је бруто приход од око 5.000 евра за 
принос од 2 тоне.

Уколико себе видите у трговини, је-
дан од 150 понуђених пројеката САМ-а, 
независно да ли сте добили отпемнину 
или већ имате на располагању до 8.000 
евра, представља продаја одеће нес-
тандардних величина. За покретање 
ове делатности потребно је обезбеди-
ти пословни простор, а робу можете 
набављати од домаћих произвођача 
или увозника, углавном на одложено 
плаћање. За отпочињање посла треба 
планирати улагања од око 4.000 евра, 
док су додатни трошкови везани за 
месечне обавезе према држави и за-
посленим радницима. Регистрација је 
могућа као предузетничка радња или 
предузеће, а купце ћете наћи у свом 
непосредном окружењу. Пожељно је 
да имате искуство у трговини, а ако то 
није случај, највеће шансе за успех ипак 
имају они који су завршили средњу еко-
номску или трговачку школу.

За отварање пиљаре треба плани-
рати минимална почетна улагања од 
око 2.500 евра, првенствено за робу. По-
требно је обезбедити и пословни прос-
тор, полице, пултове, климатизацију, 
фискалну касу. Робу можете набављати 
од домаћих произвођача или увозника, 
на велетржницама или директно. 

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Како предузетничку идеју преточити у стварност и стални извор прихода

За покретање производње папирне галантерије неопходан је простор од око 45 квадратних 
метара, машина за ролне, репроматеријал и минимум 4.000 евра. За отварање пиљаре 

минимална почетна улагања износе око 2.500 евра, првенствено за робу

РАД, ЗНАЊЕ И НЕШТО ПАРА
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

377

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВЛАДА
Служба за управљање кадровима

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона 
о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09 и 99/14), 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 - Пореска управа, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник директора Пореске управе, 
руководилац Сектора за трансформацију у 
Министарству финансија, положај у петој 

групи
Опис послова: Руководи радом Сектора; планира, организује, 
обједињава и усмерава рад Сектора; распоређује послове на 
уже унутрашње организационе јединице; обезбеђује законито, 
правилно и благовремено извршавање послова из делокруга 
Сектора; објективно прави пресек стања у организацији, иден-
тификује препреке за променама и дефинише које промене су 
неопходне да се догоде како би се успешно имплементирао 
процес трансформације и интеграције; пружа потребну струч-
ну помоћ запосленима у Сектору; антиципира утицај промена 
на организацију и запослене услед трансформације система; 
спроводи на нивоу Сектора основна стратешка опредељења 
и усаглашава их са стратегијом Пореске управе. Сарађује 
са државним и међународним органима и организацијама и 
унутрашњим јединицама Пореске управе. Извештава дирек-
тора пореске управе у погледу статуса пројектних активности 
и подноси редовне извештаје Надзорном одбору трансформа-
ције о стању на најважнијим пројектима. Учествује у раду Над-
зорног одбора трансформације као један од чланова; обавља 
и друге послове у вези са делокругом Сектора, као и послове 
које му повери директор и заменик директора Пореске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука, техничко-технолошких или природ-
но-математичких 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; активно знање енглеског језика; оспособљеност за рад на 
рачунару; положен државни стручни испит; 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 Сектора за трансформацију у Пореској управи у 

Министарству финансија; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације - увидом у податке из прија-
ве и разговором; активно знање енглеског језика - увидом у 
доказ о активном знању енглеског језика; оспособљеност за 
рад на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом 
у доказ о оспособљености за рад на рачунару; вештина анали-
тичког резоновања и логичког закључивања, организационе 
способности и вештина руковођења - посредно, путем стан-
дардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Саве Машковића 
3-5.

2. Помоћник директора Пореске управе, 
руководилац Сектора за порескоправне 
послове и координацију у Министарству 

финансија, положај у петој групи
Опис послова: Руководи радом Сектора; планира, организује, 
обједињава и усмерава рад Сектора; распоређује послове на 
уже унутрашње организационе јединице; обезбеђује закони-
то, правилно и благовремено извршавање послова из дело-
круга Сектора; пружа потребну стручну помоћ запосленима у 
Сектору; спроводи на нивоу Сектора основна стратешка опре-
дељења и усаглашава их са стратегијом Пореске управе. По 
усмерењу директора Пореске управе, сарађује са државним 
и међународним органима и организацијама и унутрашњим 
јединицама Пореске управе. Одлучује о жалбама изјавље-
ним против решења донетих у пореском поступку и о ванред-
ним правним лековима Центра за велике пореске обвезнике, 
филијале Косовска Митровица и припадајућих експозитура, 
као и против решења донетих у поступку контроле мењачких 
и девизних послова и игара на срећу. Обавља и друге послове 
у вези са делокругом Сектора, као и послове које му повери 
директор и заменик директора Пореске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стру-
чне области правне или економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 
специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година 
радног искуства у струци; положен државни стручни испит; 
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 каз-
ну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области 
из делокруга Сектора за порескоправне послове и координа-
цију у Пореској управи у Министарству финансија, стручна 
оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације 
- увидом у податке из пријаве и разговором; вештина анали-
тичког резоновања и логичког закључивања, организационе 
способности и вештина руковођења - посредно, путем стан-
дардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Саве Машковића 
бр. 3-5.

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.

Администрација и управа 
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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: уве-
рењe 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); уверење о положеном 
државном стручном испиту (лица са положеним правосудним 
испитом уместо уверења о положеном државном стручном 
испиту достављају уверење о положеном правосудном испи-
ту).
Поред наведених доказа, за положај: помоћник директо-
ра Пореске управе - руководилац Сектора за трансформацију 
у Министарству финансија, учесник конкурса је у обавези да 
достави доказ о активном знању енглеског језика и доказ о 
оспособљености за рад 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.

Лице које не достави писани доказ о оспособљености за рад 
на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на 
рачунару.

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, у перио-
ду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/3130-969, 
Служба за управљање кадровима.

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 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 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.

ЧАЧАК
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
32300 Горњи Милановац, Таковска 2

Начелник Општинске управе Општине 
Горњи Милановац

УСЛОВИ: VII степен - високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука 
- правне науке, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године - завршен правни факултет, положен 
испит за рад у органима државне управе и најмање 5 година 
радног искуства у струци. Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма, и то: да су држављани РС, да су пунолетни, да имају општу 
здравствену способност и да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Пријаве са доказима (оверене фотоко-
пије) о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, на адресу: Општина Горњи Милановац, 
Општинско веће, Таковска 2, 32300 Горњи Милановац. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161

Начелник Одељења за имовину и 
имовинско-правне послове

на одређено време до 12 месеци због повећаног 
обима посла, у Градској управи за имовину, 

Одељење за имовину и имовинско-правне послове

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима 
члан 6 прописано је да се у радни однос у државни орган може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здрав-
ствену 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 непо-
добним за обављање послова у државном органу, да испуња-
ва друге услове утврђене законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у органу. Поред усло-
ва који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима 
у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и 
посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за 
имовину, и то стечено високо образовање из научне области 
правне науке на студијама другог степена 240 ЕСПБ бодова 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен испит за рад у органима државне управе, најмање 5 
година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће 
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту или правосудном испиту, уверење да 
се против пријављеног кандидата не води истрага (основни 
суд), уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело 
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на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), 
оригинал лекарског уверења и доказ о радном искуству у стру-
ци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на 
горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3 

тел. 034/306-161

Извршилац за стручне административно-
техничке послове у области друштвене 

бриге о деци
на одређено време до 12 месеци, у Градској управи 
за здравствену и социјалну заштиту, у Одељењу за 

друштвену бригу о деци

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; 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 први 
степен правног, економског или другог факултета природног 
или друштвеног смера, стечено високо образовање на студија-
ма првог степена (180 ЕСПБ), односно на основним студијама 
у трајању до три године, положен стручни испит за рад у орга-
нима 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 
стручном испиту; уверење да се против њих не води истрага 
(основни суд); уверење да кандидат није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа 
Крагујевац); оригинал лекарског уверења; доказ о радном 
искуству у струци. Неблаговремене и непотпуне 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.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161

Извршилац за финансијске и 
рачуноводствене послове у области 

друштвене бриге о деци
на одређено време до 12 месеци, у Градској управи 
за здравствену и социјалну заштиту, у Одељењу за 
друштвену бригу о деци, Служба за финансијске и 

рачуноводствене послове у области друштвене бриге 
о деци

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; 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: завршена гим-
назија, економска или друга школа друштвеног смера, стече-
но средње образовање и најмање 6 месеци радног искуства у 
струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће 
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење да се против пријављеног 
кандидата не води истрага (Основни суд); уверење да кан-
дидат 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 
(МУП РС, Полицијска управа Крагујевац); оригинал лекарског 
уверења; доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене и 
непотпуне 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.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

Административно-технички послови
у Одељењу за привреду и друштвене делатности 

Општинске управе Општине Аранђеловац, 
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: средња стручна спрема, друштвеног, техничког сме-
ра или завршена гимназија, 1 година радног искуства, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе. Поред 
доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су дужни 
да уз пријаву на оглас приложе следеће: извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), доказ да се против кандидата не 
води истрага нити је подигнута оптужница, доказ да лице није 
осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 

Администрација и управа 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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послова у државним органима. Документа предати у ориги-
налу или оверене фотокопије. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, уз назнаку „Пријава на оглас“.

КРАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

36350 Рашка, Ибарска 2
тел. 036/736-224

Међународни пројекти
на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: високо образовање из области правних, економ-
ских, организационих или политичких наука на студијама дру-
гог степена, односно основне студије у трајању од најмање 4 
године из области правних економских, организационих или 
политичких наука; положен испит за рад у органима државне 
управе; поседовање сертификата (лиценце) за израду проје-
ката; искуство за израду пројеката (најмање три пројекта од 
јавног интереса). Уз пријаву са биографијом приложити: ове-
рену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, уверење о поло-
женом испиту за рад у органима државне управе, сертификат 
за израду пројеката, доказ о израђеним пројектима, уверење 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
кану затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (обезбедиће Општинска управа). Рок за пријаву на 
оглас је 8 дана.

КРУШЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

37220 Брус, Ослободилачка бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора центра за социјални рад може бити 
именован држављанин Републике Србије, који је стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године и одговарајући аладемски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, економских, пси-
холошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив дипломирани социјални радник и да 
има најмање 5 година радног искуства у струци. Докази који се 
прилажу уз пријаву на конкурс: пријава, потписана својеручно 
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверена фотокопија доказа о одгова-
рајућој стручној спреми, оверена фотокопија радне књижице, 
уверење да кандидат није осуђиван, уверење, не старије од 6 
месеци да се против кандидата не води истрага и да против 
њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности, предлог програма рада за мандатни 
период на који се врши избор. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на адресу Центра за социјални рад, 
са назнаком: „За конкурс за именовање директора“.

ЛОЗНИЦА
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Администратор сервера и локалне мреже
УСЛОВИ: ВШС, струковни пословни информатичар.

Радник на одржавању чистоће
на одређено време до два месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Општи услови предвиђени чланом 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 48/91, 34/01 и 39/02); да је кандидат држављанин РС, да 
има општу здравствену способност, да има прописану струч-
ну спрему, да није осуђиван за кривична дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се 
на адресу Општинске управе Општине Љубовија, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
15300 Лозница, Булевар Доситеја Обрадовића бб

тел. 015/889-057

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских психолошких, педагошких, андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив дипломи-
рани социјални радник; најмање пет година радног искуства 
у струци; да кандидат није осуђиван и да се против њега не 
води кривични поступак који га чини неподобним за вршење 
функције; да је држављанин РС; да поседује организаторске 
способност. Уз пријаву на конкурс приложити следећу доку-
ментацију: биографију, уверење о држављанству, уверење да 
није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак, 
фотокопију дипломе, потврду о радном искуству у струци, про-
грам рада за мандатни период на који се врши избор. Пријаве 
са одговарајућом документацијом слати на адресу установе. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

НОВИ С А Д
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАДАЉ
21216 Надаљ, Лазара Ракића 33

Секретар месне заједнице
на период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен државни испит, 
једна година радног искуства на истим или сличним послови-
ма, уверење суда о држављанству Републике Србије. Рок за 
подношење пријава је осам дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве слати на адресу: МЗ Надаљ, Лазара Ракића 33, 21216 
Надаљ, са назнаком: „Пријава по објављеном јавном огласу“. 
Ближе информације на број телефона: 021/2239-004.

Администрација и управа 

Посао се не чека,
посао се тражи
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ПИРОТ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОПШТИНА ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА ПИРОТ

Оглас објављен 20.01.2016. у публикацији „Посло-
ви“ поништава се у целости за радно место: буџетски 
инспектор, на одређено време до повратка раднице са 
боловања.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
31320 Нова Варош, Карађорђева 32 

тел. 033/63-728

Радник за стамбене послове
на одређено време до 24 месеца, до повратка 

привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: висока стручна спрема правног смера, 1 година 
радног искуства и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе. Поред наведених кандидат мора да испуња-
ва и следеће услове: да је 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 за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Уз пријаву на оглас доставити: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 
уверење основног и вишег суда да против лица није покрену-
та истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест 
месеци); уверење полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (не старије од шест 
месеци); уверење о општој здравственој способност (не ста-
рије од шест месеци); уверење о положеном државном струч-
ном испиту; оверену фотокопију дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; доказ о радном искуству. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на горенаведену адресу, у 
року од осам дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати и биће одбачене. 
О исходу огласа кандидати ће бити писмено обавештени.

Радник за послове техничке припреме 
података за пореску контролу и послове 

пореског извршитеља
на одређено време до годину дана, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема економског или друштвеног 
смера, познавање рада на рачунару, 1 година радног иску-
ства у струци и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе. Поред наведених, кандидат мора испуњава-
ти и следеће услове: да је 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 за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Уз пријаву на оглас доставити: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 
уверење основног и вишег суда да против лица није покрену-
та истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест 
месеци); уверење полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (не старије од шест 

месеци); уверење о општој здравственој способност (не ста-
рије од шест месеци); уверење о положеном државном струч-
ном испиту; оверену фотокопију дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; доказ о радном искуству. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на горенаведену адресу, у 
року од осам дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати и биће одбачене. 
О исходу огласа кандидати ће бити писмено обавештени.

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

31300 Пријепоље, Трг братства и јединства 1

Послови стручног сарадника за правне 
послове

у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, 
комунално-стамбене и имовинске-правне послове, 
на одређено време од 12 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII/1 степен), дипломирани 
правник, 1 година радног искуства, познавање рада на рачу-
нару и положен стручни испит за рад у државним органима. 
Уз пријаву на оглас кандидати су обавезни да поред доказа 
о испуњености посебних услова приложе и доказе о испуње-
ности општих услова, и то: уверење да су држављани Репу-
блике Србије; доказ да нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање 
послова у државним органима; извод из матичне књиге рође-
них. Изабрани кандидат обавезан је да пре заснивања радног 
односа приложи и доказ да има општу здравствену способ-
ност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА

36310 Сјеница
тел. 020/741-039

Инспектор принудне наплате
на одређено време до две године због повећаног 
обима посла, при Одељењу за локалну пореску 

администрацију

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу 
здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да 
није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак 
за кривично дело за које се изриче безусловна казна затвора 
од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државним органу. Поред 
општих услова кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији Општинске управе Општине Сјеница, и то: високо 
образовање II степена, односно завршене мастер академске 
студије или високо образовање стечено у складу са прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом обра-
зовању и које је законом изједначено са академским називом 
мастер, правног, економског смера, 3 године радног искуства, 
положен државни стручни испит. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

Администрација и управа 

Посао се не чека,
посао се тражи
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ПРОКУПЉЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

18420 Блаце, Карађорђева 4
тел. 027/371-138

Директор
Јавног комуналног предузећа Блаце, на период од 4 

године

УСЛОВИ: Кандидат треба да: је пунолетан и пословно спо-
собан, стручњак у једној или више области из које је делат-
ност од општег интереса за чије је обављање основано јавно 
предузеће; да има високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије, магистар наука), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године; да има 
најмање 5 година радног искуства, од чега 3 године на посло-
вима за које је основано јавно предузеће или најмање 3 годи-
не на руководећим положајима; да није члан органа политич-
ке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке; да није осуђиван за кри-
вично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране 
обављања делатности која је претежна делатност јавног пре-
дузећа. Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће 
се доказним средствима која су подобна да се из њих добије 
сазнање које се очекује. Докази који се прилажу уз пријаву: 
извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми, 
потврда о радном искуству, доказ да је стручњак у једној или 
више области у оквиру делатности предузећа (стручна оспо-
собљеност оцењиваће се доказаним средствима која су подоб-
на да се из њих добије сазнање које се очекује), доказ да кан-
дидат није члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке 
странке (изјава оверена од стране органа овлашћеног за оверу 
потписа да лице није члан органа ниједне политичке странке, 
односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу 
одређено мировање функције у органу политичке странке), 
доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности (уверење или потвр-
да издата од стране надлежне полицијске управе), доказ да 
му није изречена мера безбедности забране обављања делат-
ности која је претежна делатност предузећа (уверење или 
потврда надлежног суда). Сви докази прилажу се у оригиналу 
или фотокопији која је оверена код надлежног органа. Рок за 
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања, са наз-
наком: „За јавни конкурс за избор кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа Блаце“. Ближа оба-
вештења можете добити путем телефона: 027/371-669.

ВАЉЕВО
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УБ

14210 Уб, Краља Петра I Ослободиоца 62
тел. 014/411-612

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. За директора центра за 
социјални рад може бити именован држављанин Ребублике 
Србије који је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких и 
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и има најмање пет година 

радног искуства у струци. Кандидат уз прописану конкурсну 
документацију подноси програм рада за мандатни период на 
који се врши избор. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве и документацију о испуња-
вању услова слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ВРАЊЕ
ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ
17500 Врање, Краља Милана 1

Начелник
Градске управе Града Врања, на период од пет 

година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да се против њега не води 
кривични поступак и да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; да има прописану стручну спрему: завшен правни 
факултет, односно високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, односно 
на студијама другог степена из научне области правне науке 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, 
број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 44/10 и 93/12), 
положен државни испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци. Кандидат је уз пријаву на оглас дужан да дос-
тави: диплому о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), уверење о положеном стручном испиту за запосле-
не у органима државне управе, уверење да се против њега 
не води кривични поступак (уверење основног и вишег суда), 
уверење да није осуђиван за кривична дела (уверење поли-
цијске управе), одговарајући доказ о радном искуству у стру-
ци, уверење да му раније није престао радни однос у држав-
ном или другом органу због теже повреде дужности из радног 
односа. Уверење о општој здравственој способности изабрани 
кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору. Докази 
о испуњености напред наведених услова подносе се у оргина-
лу или овереној фотокопији. Пријаву са потпуним доказима о 
испуњености свих услова огласа слати на адресу: Писарница 
града Врања, Краља Милана 1, канцеларија број 2, са назна-
ком: „За Градско веће“. Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана оглашавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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          Трговина и услуге

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

e-mail: vzivanovic@obs.rs

Саветник за клијенте за правна лица и 
предузетнике

за рад у Крагујевцу, на одређено време 3 месеца

Опис посла: аквизиција - проналажење клијената - правна 
лица и предузетници.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме економског сме-
ра; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола 
Б категорије; могућност коришћења сопственог аутомобила 
у пословне сврхе. Кандидати своје радне биографије могу 
послати на горенаведен мејл послодавца.

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ АДО
11000 Београд - Стари град, Македонска 4

тел. 064/834-5744
e-mail: slavica.sevic@dunav.com

Агент продаје животног осигурања
за рад у Панчеву, на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство 
12 месеци у продаји, теренски рад. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 064/834-5744, лице за контакт: Славица Шевић.

„ЕЛСАТ“ ДОО
Чачак

e-mail: posao@elsat.rs

Пројектант заштите од пожара
Опис посла: израда пројектно-техничке документације; израда 
пројеката стабилних система за дојаву пожара; пројектовање 
и извођење електричних инсталација; рад на пословима из 
делатности ЕЛСАТ-а; презентација техничких решења (у скла-
ду са конкрентним потребама клијената); активно праћење 
развоја нових технологија и производа; едукација клијената и 
запослених о областима које су потребне за њихов рад.
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен, дипломирани 
инжењер електротехнике (најмање 240 ЕСПБ бодова на ака-
демским или струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године); одговарајуће 
лиценце Инжењерске коморе Србије; уверење о положеном 
посебном стручном испиту у складу са прописима МУП-а, који-
ма се уређује заштита од пожара у делатностима А и Б; одлич-
но знање енглеског језика; добро познавање MS Office пакета, 
Corel Draw-a и AutoCad-a. 

Предности: радно искуство у области слабе струје; познавање 
ИТ области; способност за тимски рад, контролу и мотивацију 
тима; висок ниво организационих, преговарачких и аналитич-
ких способности ; поседовање препорука и раније остварених 
контаката; возачко искуство; спремност за прихватање проб-
ног рада.

Запосленима нудимо: рад у динамичном и креативном окру-
жењу у оквиру модерне, стабилне компаније која прогресив-
но расте; могућности награђивања у складу са постигнутим 
резултатима; стално улагање у запослене кроз едукацију и 
усавршавање; могућност даљег развоја каријере.

ОСТАЛО: Биографију са документацијом послати на мејл: 
posao@elsat.rs. Контакт телефон: 032/350-222. На разговор ће 
бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор. Оглас је 
отворен 15 дана од дана објављивања.

АД ЗА ОСИГУРАЊЕ
ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА

11000 Београд - Нови Београд, Владимира Поповића 8
тел. 064/863-6735

e-mail: zorica.djilas@generali.rs

Саветник за осигурање живота
за рад у Панчеву

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељна једна година 
радног искуства у продаји робе и/или услуга. Рад се обавља 
на терену. Опис посла: саветник за осигурање живота. Кон-
такти са послодавцем: zorica.djilas@generali.rs, слање пријаве 
мејлом, јављање кандидата на контакт телефон: 064/863-
6735, лице за контакт: Зорица Ђилас.

СЗР „ОЗИРИС“ ЕЛЕКТРОНИК
11000 Београд, Булевар ослобођења 18б

e-mail: office@oziris.rs

Сервисер кућних апарата и плинских 
уређаја за грејање

на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме електро или машин-
ске струке, неопходно знање рада са основним алатом (буши-
лица, брусилица, шрафцигер, велика клешта, итд.), 6 месе-
ци радног искуства, пробни рад 1 месец, возачка дозвола Б 
категорије. Заинтересовани кандидати могу да контактирају 
послодавца на e-mail: office@oziris.rs или на број телефо-
на: 011/3612-377. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања огласа.

„NATURA TRADE“ DOO LOZNICA
15300 Лозница, Бањска бб
тел. 015/877-728, 877-729

e-mail: naturaloznica@gmail.com

Менаџер продаје - комерцијалиста
на одређено време, са пробним радом

УСЛОВИ: дипломирани економиста, радно искуство на посло-
вима менаџера продаје од 1 године, напредно знање рада на 
рачунару и најмање једног страног језика (енглески обавезан). 
Заинтересовани кандидати пријаве и CV треба да пошаљу на 
мејл адресу: naturaloznica@gmail.com или да се јаве лично.

ПД „БАЛКАН“
18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35А

Ауто-механичар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: ауто-механичар; радно 
искуство најмање 3 године; возачка дозвола Б категорије. Рок 
за пријаву: 19.02.2016. године.

Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање
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„DASH HOTELS GROUP“ DOO
21000 Нови Сад, Вршачка 11

тел. 061/321-2121
e-mail: marijana@dash-star.rs

Кувар
на одређено време 12 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у занимању помоћни 
кувар или кувар, рад у сменама, ноћни рад. Јављање канди-
дата на контакт тел. 061/321-2121. Рок за пријављивање на 
оглас је до 15.02.2016. године.

DOO CARNELIAN
21234 Бачки Јарак, Партизанска 25а

тел. 021/4739-148
e-mail: carnelian@mts.rs

Послови на полагању телефонских каблова
на одређено време од 10 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, лица без занимања и стру-
чне спреме, обезбеђен смештај, исхрана, пробни рад 2 месе-
ца. Рад је теренски. Пријаве за запослење слати мејлом или 
поштом, јављање кандидата на контакт тел. 021/4739-148. Рок 
за пријаву је до попуне радних места.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Саветник у осигурању
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно еко-
номско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, 
финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка 
дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактив-
ност; спремност за рад са људима; креативност и флексибил-
ност; комуникативност и спремност за рад под притиском; пре-
говарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката са клијентима; вођење бриге о клијенти-
ма; редовно извештавање и учествовање у креирању страте-
гије за освајање тржишта.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернацио-
налној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање 
и стицање нових знања и вештина; добро организовано рад-
но окружење; могућност брзог и перманентног напредовања 
у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати своје радне биографије (без додатних докумената) могу 
послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју 
позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг канди-
дата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Продавац осигурања аутоодговорности
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно еко-
номско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, 
финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка 
дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактив-
ност; спремност за рад са људима; креативност и флексибил-
ност; комуникативност и спремност за рад под притиском; пре-
говарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката са клијентима; израда понуда и полиса 
осигурања са пратећом документацијом; наплата премије оси-
гурања; анализа тржишта осигурања АО; разматрање мера за 
повећање портфеља осигурања АО.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернацио-
налној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање 
и стицање нових знања и вештина; добро организовано рад-
но окружење; могућност брзог и перманентног напредовања 
у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати своје радне биографије (без додатних докумената) могу 
послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју 
позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг канди-
дата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Ментори и менаџери за продају животних 
осигурања

место рада: подручје Републике Србије, на одређено 
време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно еко-
номско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, 
финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка 
дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактив-
ност; спремност за тимски рад; креативност и флексибилност; 
комуникативност и спремност за рад под притиском; прегова-
рачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу 
продаје и развоју канала продаје; организовање састана-
ка групе; израда месечног и годишњег плана продукције; 
успостављање пословних контаката; недељно извештавање 
менаџмента компаније; увећање портфеља осигурања; изра-
да понуда и полиса осигурања са пратећом документацијом; 
наплата премије осигурања; рад на изменама и допунама 
уговора о осигурању као и обнављање уговора о осигурању; 
редовно посећивање клијената, упознавање са њиховим 
потребама и проширење сарадње; пријем изјава уговарача 
осигурања, односно осигураника.

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернацио-
налној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање 
и стицање нових знања и вештина; загарантовану добру зара-
ду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро 
организовано радно окружење; могућност брзог и перманент-
ног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати своје радне биографије (без додатних докумената) могу 
послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју 
позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг канди-
дата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII 
степен стручне спреме и економско усмерење; пожељно је 
радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачунару 
(Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; енглески 
језик (виши ниво); познавање тржишта и поседовање добрих 
пословних контаката; изражена способност за тимски рад.

Дужности: организација продаје и реализација продаје оси-
гурања; израда понуда за осигурање и полиса осигурања; 
сарадња са банкама и лизинг кућама (израда понуда са клау-
зулом о винкулацији); праћење квалитета продуката; увећање 
портфеља осигурања; успостављање пословних контаката; 
наплата премије осигурања.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернацио-
налној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање 
и стицање нових знања и вештина; загарантовану добру зара-
ду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро 
организовано радно окружење; могућност брзог и перманент-
ног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати своје радне биографије (без додатних докумената) могу 
послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју 
позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг канди-
дата. Лице за контакт: Степа Саватић.

„ЈУГОДОМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 100

тел. 021/6624-222
e-mail: jugodom2@hotmail.com

Продавац
Место рада: Београд - Палилула, Панчевачки пут 72а

2 извршиоца

Опис посла: продаја грађевинског материјала и опреме за 
купатило.

Образовање: III степен, продавац (III степен стручне спре-
ме и КВ); радно искуство 6 месеци; основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); рад у сме-
нама. Трајање конкурса 15 дана. Пријаве слати на и-мејл: 
jugodom2@hotmail.com. Лице за контакт: Мира Такач.

„НОМИС“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 81

тел. 063/511-700
e-mail: nomis@mts.rs

Столар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању столар за мон-
тажу и одржавање, столар за декор и уметничке предмете од 
дрвета, пробни рад 3 месеца. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 021/468-342, 021/674-2224. Рок за пријављивање на 
конкурс је до 21.02.2016. године.

ДОО „ПАНАС“
21000 Нови Сад, Достојевског 14

тел. 063/502-772

Електроинсталатер
на одређено време од 1 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању електроин-
сталатер, возачка дозвола Б категорије, рад ван просторија 
послодавца, обавезно радно искуство на наведеним послови-
ма. Пријаве слати мејлом, јављање кандидата на контакт теле-
фон: 063/502-772 или 021/4790-224.

     Mедицина

„РАМИТА“ Д.О.О.
11000 Београд, Будимска 2/6

тел. 011/1406-49-22, 063/176-6833

Стручни сарадник - доктор медицине, 
дипломирани фармацеут

на одређено време, уз могућност уговора на 
неодређено време

Опис посла: обиласци апотека и лекара на одговарајућој тери-
торији, према унапред утврђеном плану; иницирање продаје 
и презентација производног асортимана, подела рекламног 
материјала; уговарање предлога промотивних активности и 
промоције; израда предлога мера за унапређење пласмана; 
праћење рада конкуренције, анализирање тржишта у циљу 
побољшања продаје; редовно извештавање.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; 
доктор медицине, дипломирани фармацеут; знање енглеског 
језика (напредни ниво); знање рада на рачунару (MS Office, 
Internet Explorer); радно искуство на послу стручног сарадни-
ка минимум годину дана. Кандидати треба да поседују: добре 
организационе и комуникационе способности, упорност и 
истрајност, вештине презентовања и преговарања, оријенти-
саност на постизање задатих циљева, спремност на преузи-
мање одговорности, спремност на честа путовања, познавање 
тржишта. Рад је теренски и канцеларијски. Пријаве слати на 
e-mail: office@ramita.rs или на контакт телефон.

Трговина и услуге / Mедицина

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„ГЕНИА“ АПОТЕКА

11000 Београд, Булевар краља Александра 187
тел. 063/831-6040

Дипломирани фармацеут са лиценцом
пробни рад месец дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; 
завршен фармацеутски факултет; познавање рада на рачуна-
ру (Word, Excel); знање енглеског (почетни ниво); лиценца за 
рад у апотеци; радно искуство пет година у апотеци. Рад је у 
сменама. Опис посла: издавање лекова и ОТЦ-а. Пријаве сла-
ти на и-мејл: darko.alavanja@gmail.com и јавити се на контакт 
телефон.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Доктор медицине специјалиста 
неурологије
2 извршиоца

Доктор медицине специјалиста 
неурологије

на одређено време до повратка запосленог са 
неплаћеног одуства

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет, специјалистички испит 
из неурологије, дозвола за рад - лиценца издата од надлежног 
органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису 
у комору (ако кандидат није у радном односу).

Доктор медицине
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет, стручни испит за звање 
доктора медицине, дозвола за рад - лиценца издата од надлеж-
ног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 
боловања (одржавање трудноће/породиљско 

боловање)
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: ССС, медицинска школа - општи смер, стручни испит 
за звање медицински техничар, дозвола за рад - лиценца изда-
та од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас прило-
жи следећу документацију: фотокопију дипломе о траже-
ном образовању, фотокопију уверења/дипломе о положеном 
стручном/специјалистичком испиту, дозволу за рад (лиценца 
или решење) у фотокопији и кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведену 
адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

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

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 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. Пријаве 
слати у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са 
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре 
- техничара на одређено време до повратка радника са боло-
вања“. Кандидати који испуњавају услове 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. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „ГАЏИН ХАН“
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића 10

Доктор медицине
за рад на терену са лицима старијим од 65 година, на 

одређено време до 31.12.2016. године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, обављен лекарски 
стаж и положен стручни испит; возачка дозвола Б категорије. 
Уз пријаву доставити: фотокопију доказа о стручној спре-
ми, уверење Националне службе за запошљавање (на дан 
објављивања огласа и касније) и фотокопију возачке дозво-
ле Б категорије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

Доктор медицине
у Служби хитне медицинске помоћи, на одређено 

време до годину дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни 
испит. Опис посла: пружа све видове медицинске заштите 
грађанима свих узраста, учествује у здравственом васпитању 
грађана, води прописану медицинску документацију, одговара 
за стручност рада своје екипе, врши и друге послове по нало-
гу начелника службе и директора Дома здравља Ковин. Уз 
пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености 
услова конкурса (у неовереним фотокопијама).

Возач хитне медицинске помоћи
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: четврти или трећи степен стручне спреме (предност 
саобраћајна школа), положен возачки испит Б категорије пре 
више од три године, положен курс из ХМП/ЦРП, држављан-
ство Републике Србије, да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела и прекршаје из саобраћаја. Опис посла: врши превоз 
болесника према издатом налогу и врши друге послове воза-
ча по налогу, стара се о техничкој исправности возила, врши 
редовно прање и подмазивање возила за која је задужен, одр-
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жава хигијену простора гараже, као и простора испред гара-
же, води евиденције о извршеним поправкама на возилу, као 
и евиденцију о коришћењу возила, поправља мање кварове 
док веће пријављује механичару, води дневну књигу рапор-
та и приказује је надлежном руководиоцу, врши преношење 
непокретних болесника, а теже покретним помаже у ходу, 
ради на одржавању хигијене унутрашњости возила, простора 
са лежајем, а по потреби и после сваког специјалног случаја, 
стара се да боца и прибор за кисеоник буду исправни, врши и 
друге послове по налогу надлежних руководилаца. Уз пријаву 
се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова 
конкурса (диплома, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, потврда о положеном испиту из ХМП/ЦРП, 
возачка дозвола Б категорије и потврда полицијске управе о 
неосуђиваности издата након објављивања конкурса), у нео-
вереним фотокопијама.

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу Дома здравља Ковин, Трг 
ослобођења 4, 26220 Ковин, са назнаком: „За конкурс“ или 
донети лично у канцеларију Одсека за правне послове (број 
57), на другом спрату. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Гинеколошко-акушерска сестра
за потребе Службе за гинекологију и акушерство, 

Одсек патологије трудноће, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа гинеколошко-акушерског смера, положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту. Пријаве са документацијом достави-
ти 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 послове ________ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)“. 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“

11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у 
Одсеку за микологију и паразитологију Одељења за 
клиничку микробиолошку дијагностику Центра за 

микробиологију Института за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут”

Сарадник - здравствени радник
на одређено време до 2 године, због повећаног 

обима посла
Опис послова и радних задатака: узима и припрема узорке 
за микробиолошка испитивања; врши микроскопски преглед 
узорака под надзором одговорне особе; изводи микробиолош-
ке анализе; бави се производњом и испитивањем биолошких 
производа; одржава изолате и референтне културе микроор-
ганизама; води документацију; врши проверу контролних тес-
това и контролу резултата под надзором шефа лабораторије; 
одржава лабораторијску опрему; учествује у обуци и тренингу 
лабораторијског особља; обавља административне послове; 
обавља и друге послове из делокруга рада Одсека по налогу 
шефа Одсека.

УСЛОВИ: санитарни или лабораторијски техничар или виша 
медицинска школа - санитарни или лабораторијски смер; 
познавање рада на рачунару; знање енглеског језика; без 
обзира на радно искуство. Пријаве и CV слати на e-mail: 
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 - здравствени 
радник“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити оба-
вештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
РИБАРСКА БАЊА
37205 Рибарска Бања

тел. 037/865-120, 865-270

Месар
на одређено време до 30 дана

Опис посла: припрема и обрада свих врста меса, контрола ква-
литета меса и друго.

УСЛОВИ: завршена средња занатска школа за месара, III сте-
пен стручности и здравствено-санитарна испуњеност услова 
за обављање послова радног места. Пријаве са кратком био-
графијом слати на горенаведену адресу. Кандидати ће о избо-
ру бити обавештени најкасније 30 дана од дана истека рока за 
пријаву кандидата.

FENIX APOTEKA ZU
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а

тел. 063/542-727
e-mail: eurolink@eunet.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломира-
ни фармацеут, положен стручни испит за здравствене радни-
ке, рад у сменама. Пријаве слати мејлом, јављање кандидата 
на контакт телефон: 063/542-727.

Фармацеутски техничар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању фармацеутски 
техничар, положен стручни испит за здравствене раднике, рад 
у сменама. Пријаве слати мејлом, јављање кандидата на кон-
такт тел. 063/542-727. 

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

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет; просечна оцена на студијама 
најмање 8,50; положен стручни испит; пробни рад три месеца; 
познавање најмање једног страног језика. Кандидати су оба-
везни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету 
(са просечном оценом студирања); оверен препис или фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; потврду изда-
ту од стране Националне службе за запошљавање о дужи-
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ни чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци 
након положеног испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (оверена фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне 
карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује 
чип), биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве са 
непотпуном документацијом или које нису у складу са усло-
вима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Доктор медицине
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће услове: завршен VII/1 
степен стручне спреме, медицински факултет - доктор меди-
цине, положен стручни испит, најмање 1 година радног иску-
ства. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави сле-
дећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, потврду о радном искуству, фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Пријаве се подносе путем поште, на 
адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 
9а, 21000 Нови Сад, са назнаком: „За оглас“ или непосредно 
управи Завода за трансфузију крви Војводине, сваког радног 
дана од 7 до 15 часова.

     Грађевинарство и индустрија

„BULEVAR COMPANY“ DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а

тел. 064/8260-458
e-mail: office@bulevar-company.rs

Грађевински инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломи-
рани инжењер грађевинарства, потребне лиценце 410 - одго-
ворни извођач хидротех. објеката и инсталација водовода и 
канал., 414 - одговорни извођач грађевинско-занатских радова 
високо, ниско и хидроградње, возачка дозвола Б категорије, 
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook), енглески језик - средњи ниво. Пријаве за запос-
лење слати мејлом или поштом, јављање кандидата на кон-
такт тел. 021/531-996 или 064/8260-458, достављање радних 
биографија на увид. Рок за пријављивање на конкурс је до 
15.02.2016. године.

ДОО „НОВОТЕХНА“
21000 Нови Сад, Саве Ковачевића 5

тел. 021/519-299
e-mail: office@novotehna.co.rs

Шеф градилишта
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломи-
рани инжењер грађевинарства, возачка дозвола Б категорије, 
обука за Autocad (све верзије и сви нивои), основна информа-
тичка обука, енглески језик - средњи ниво, минимум 5 година 

радног искуства. Рад је теренски, пробни рад 2 месеца. Прија-
ве за запослење слати мејлом, јављање кандидата на кон-
такт тел. 021/519-299. Рок за пријављивање на конкурс је до 
02.02.2016. године.

               Саобраћај и везе

DOO „CARUSO“ NOVI SAD
21000 Нови Сад, Косовска 26б

тел. 021/6390-799
e-mail: jovana@caruso.rs

Возач међународног транспорта
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању возач 
теретњака, возачка дозвола Б, Ц и Е категорије. Пријаве за 
запослење слати на горенаведену и-мејл адресу, јављање кан-
дидата на контакт тел. 062/577-438. Рок за пријављивање на 
оглас је до 15.02.2016. године.

DOO „CARNELIAN“
21234 Бачки Јарак, Партизанска 25а

тел. 021/4739-148
e-mail: carnelian@mts.rs

Возач теретног возила
на одређено време од 10 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању возач друмског 
возила или теретњака, возачка дозвола Б, Ц и Е категорије. 
Обезбеђен превоз, смештај, исхрана. Пробни рад је 2 месеца. 
Пријаве за запослење слати мејлом или поштом, јављање кан-
дидата на контакт тел. 021/4739-148. Рок за пријаву на кон-
курс је до попуне радних места.

„ЈУГОДОМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 100

тел. 021/6624-222
e-mail: jugodom2@hotmail.com

Возач комби возила - достављач
Место рада: Београд - Палилула

УСЛОВИ: III степен, возач друмског возила (III степен струч-
не спреме и КВ); радно искуство 6 месеци. Напомена: потреб-
но познавање Београда и околине. Пријаве слати на и-мејл: 
jugodom2@hotmail.com. Лице за контакт: Мира Такач.

„ЗЛАТИБОРАЦ“ ДОО
11136 Београд, Мојковачка 58

Референт за шпедицију и царину
за рад у Мачкату (општина Чајетина), на одређено 

време до 3 месеца

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема, економског или 
одговарајућег смера, 2 године радног искуства на истим или 
сличним пословима, завршен средњи курс енглеског језика, 
одлично познавање рада на рачунару у MS Office пакету (Word, 
Excel), са канцеларијским средствима и уређајима; пожељна је 
одговарајућа лиценца.

Посебни услови: систематична, прецизна и организована осо-
ба; изражена предузимљивост; тачност и правовремено дело-
вање; спремност за преузимање одговорности; снажне пре-
говарачке вештине и изражене комуникацијске способности; 
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способност рада под притиском; професионални приступ, 
лојалност и посвећеност послу. 

ОСТАЛО: Кандидати своје биографије могу доставити на мејл 
адресу: office@zlatiborac.rs или поштом на адресу: „Златибо-
рац“ доо, 31312 Мачкат. Биће контактирани само кандидати 
који уђу у ужи избор. Рок за подношење пријава је 05.02.2016. 
године.

               Култура и информисање

УСТАНОВА ЦЕНТАР КУЛТУРЕ
БОСИЛЕГРАД

17540 Босилеград, Георги Димитров бб
тел. 017/877-026

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факултет 
друштвеног смера, организаторске способности, радно иску-
ство најмање три године. Поред ових услова, кандидат треба 
да испуњава и услове прописане у члану 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14). Кандидат уз 
пријаву на конкурс прилаже: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, диплому о завршеном факултету - 
VII степен (оригинал или оверена фотокопија), уверење осно-
вног и вишег суда да се против кандидата не води истрага и 
да није подигнута оптужница (оригинал, не старије од 6 месе-
ци), уверење да није осуђиван (уверење полицијске управе, 
не старије од 6 месеци), оверену фотокопију радне књижице, 
диплому о посебним способностима (уколико их има), лекар-
ско уверење о здравственој способности (у оригиналу, не ста-
рије од 6 месеци). Кандидат за директора установе дужан је 
да приложи програм рада и развоја установе као саставни део 
конкурсне документације. Пријаве на конкурс подносе се кон-
курсној комисији Установе Центар културе Босилеград. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Светог Саве 12

тел. 030/584-056

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописа-
не законом и да има високу или вишу стручну спрему друштве-
ног смера и најмање три године радног искуства на пословима 
у области културе или сродним делатностима и једну годину 
на руководећем месту у области културе или сродним делат-
ностима. Кандидат за директора дужан је да предложи про-
грам рада и развоја Центра за културу Мајданпек за мандатни 
период као саставни део конкурсне документације. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да приложи: диплому о стече-
ном образовању (оригинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење да није правноснажно осуђиван (не старије од 
шест месеци), уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (не старије од шест месеци), радну биографију, 
доказ о радном искуству од најмање три године у области кул-
туре или сродној делатности (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца), оверену фотокопију личне карте или 
очитану личну карту, предлог програма рада и развоја уста-
нове за мандатни период. Рок за подношење пријава је 15 

дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Конкурс се објављује на огласној табли Центра за културу 
Мајданпек, у публикацији „Послови“, на званичној интернет 
страници Центра за културу Мајданпек и општине Мајданпек, 
као и у локалним средствима информисања. Пријаве слати у 
затвореној коверти, на адресу: Центар за културу Мајданпек, 
Улица Светог Саве 12, 19250 Мајданпек, са назнаком: „За јавни 
конкурс за избор директора - не отварати“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве на конкурс се неће разматрати. 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 19

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема и најмање 3 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 непо-
добним за обављање послова у државном органу; да се про-
тив њега не води судски поступак. Уз пријаву са биографијом 
доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (издат на обрасцу сходно важећем Зако-
ну о матичним књигама, не старији од 6 месеци); уверење о 
здравственом стању (не старије од 6 месеци); диплому о сте-
ченој стручној спреми; оверену фотокопију радне књижице, 
до седме стране; потврду о радном искуству у култури; уве-
рење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу; уверење основног и вишег суда и надлеж-
ног тужилаштва да се против лица не води поступак. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса доставити у року 
од 15 дана, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас - не отварати“.

Култура и информисање

Посао се не чека, посао се тражи
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БЕОГРА Д
ОШ „КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ“

11000 Београд, Марулићева 8
тел. 011/7444-649

Наставник српског језика
на одређено време до истека првог мандата 

директору школе

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања, 

на одређено време ради замене запосленог на 
неплаћеном одсуству од 12 месеци

УСЛОВИ: у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13): да 
кандидати имају одговарајуће образовање; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да знају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; да имају држављанство Репу-
блике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз пријаву кандидати треба да приложе: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 

диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању 
- оригинале или оверене копије, не старије од шест месеци.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, поседовање 
опште здравствене способности, држављанство Републике 
Србије, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона 011/7444-649.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

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

воћарство
редовни професор се бира на неодређено време, а 
ванредни професор на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће 
научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно 
место ванредног професора или доцента за 

ужу научну област Опште воћарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће 
научне области, способност за наставни рад.

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

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће 
научне области, способност за наставни рад.

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

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.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

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

право, наставни предмет Кривично право - 
општи део

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну област 

Управно право, наставни предмет Право 
унутрашњих послова

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

право и уставно право, наставни предмет 
Уставно право

УСЛОВИ: завршене основне студије - правни факултет, стечен 
научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и 
способност за наставни рад. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15) и Статута Кри-
миналистичко-полицијске академије. Кандидат уз пријаву 
прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да против 
њега није покренут кривични поступак, нити истрага (не ста-
рије од 6 месеци), диплому, односно уверење о високој струч-
ној спреми; диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
стручном, академском односно научном називу; списак науч-
них и стручних радова, као и по један примерак тих радова. 
Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом 
образовању достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете по исте-
ку рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Доцент за ужу научну област Кривично 
право, предмет Кривично право

на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора 
наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђе-
ни су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Служ-
бени 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) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универ-
зитета у Београду. Пријаве кандидата са прилозима (биогра-
фија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој 
стручној 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11273 Батајница - Земун, Браће Михајловић Трипић 2

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време

Наставник математике
на одређено време, са 65% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013); образовање из чл. 8 ст 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања, 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. Кандидат 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 чл. 8 ст. 4 Закона о основама образовања и 
васпитања; кандидат треба да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; државља-
ноство РС; неосуђиваност за кривична дела из чл. 120 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију доказа 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошкол-
ске установе или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу); оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за лицен-
цу (важи за кандидате који нису приправници); уверење о 
држављанству - оверена фотокопија; извод из матичне књиге 
рођених - оверена фотокопија; CV. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља 
школа. С обзиром да доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла, потребно је да кандидати у пријави наведу следеће подат-
ке: ЈМБГ, име оца, девојачко презиме и пребивалиште (из лич-
не карте). Знање језика на ком се изводи васпитно-образовни 
рад доказује се положеним испитом из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на језику на коме се остварује вас-
питно-образовни рад (српски језик). Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са документима 
којима се доказује испуњеност услова конкурса достављају се 
на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање ванредног или 
редовног професора за ужу научну област 

Тифлологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат медицинских наука, да кандидат испуњава 
услове предвиђене чл. 64 ст. 5 и 7 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14) као и 
Статутом Факулета за избор у звање ванредног или редовног 
професора.

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Поремећаји говора

на одређено време од три године
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УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; магистар дефектолош-
ких наука, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
44/2010, 93/12 и 89/13, 99/14) и услове предвиђене Статутом 
Факулета за избор у звање асистента.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на 
конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, 
извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету, 
на наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
11232 Рипањ, Ерчанска 3

тел. 011/8650-480

Административни радник - благајник
на одређено време до повратка запослене са 
боловања (одржавање трудноће, породиљско 

одсуство и одсуство ради неге детета)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, канди-
дати су дужни да испуњавају и посебне услове предвиђене 
правилником о организацији и систематизацији радних места; 
IV степен стручне спреме економске струке.

Спремачица
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са боловања преко 60 дана

УСЛОВИ: осмогодишња школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву је потребно приложити и доказе о 
испуњавању услова о стручној спреми, држављанству и извод 
из матичне књиге рођених. Доказ о здравственој способности 
доставља се пре закључења уговора о раду. 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 прибавља установа. Докази се под-
носе у оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати су дуж-
ни да поднесу пријаву у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“.

ОШ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ“
11147 Београд - Жарково, Живка Настића Бабе 12

тел. 011/2512-217, 011/5212-440
e-mail: sekretar@os-djordjekrstic.edu.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице: 1. 
које има одговарајуће образовање и радно искуство из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 
високо образовање за наставника основне школе, за педаго-
га и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. које има најмање пет година рада 
у установи на пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања; 3. које има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 

образовања и васпитања и да није правоснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 5. за које није, 
у складу са законом, утрђено дискриминаторно понашање; 6. 
држављанство Републике Србије; 7. знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик); 8. дозвола 
за рад, обука и положен испит за директора. Директор се бира 
на период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија), доказ о знању српског језика (подносе само 
кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом 
језика), извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија), оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду да има 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уве-
рење суда да против њега није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела из тачке 4 услова за избор дирек-
тора; лекарско уверење (не старије од 6 месеци); биографију 
са кратким прегледом кретања у служби са предлогом програ-
ма рада школе. Извод из казнене евиденције, за све кандида-
те, пре доношења одлуке о избору прибавља школа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријава 
на конкурс са документацијом доставља се на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс за директора“, у року од 15 дана од 
објављивања.

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2 

тел. 011/2422-178

Предавач струковних студија за ужу научну 
област Грађевинске конструкције

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене Законом о високом образовању члан 63 став 2 и 
нормативним актима школе; завршен грађевински факултет - 
конструктивни смер, научни назив магистра техничких наука 
и способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: биогра-
фију, списак радова, радове и оверене преписе свих диплома 
(факултета, магистратуре), на адресу: Висока грађевинско-ге-
одетска школа струковних студија, Хајдук Станкова 2.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Краљице Марије 16

Наставник за ужу научну област 
Производно машинство

у звању ванредног професора на одређено време 
од 5 година или у звању редовног професора на 

неодређено време

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне 
спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Зако-
на о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског 
факултета.
Наставник у звању доцента за ужу научну 

област Производно машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне 
спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Зако-
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на о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског 
факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Термотехника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом 
образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Информационе технологије у 

машинству
за предмете на модулу Машинство и информационе 

технологије, на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом 
образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, ове-
рене копије диплома, списак радова и сепарате објављених 
радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, 
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурсa.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ЧАРАПИЋ“

11223 Бели Поток, Авалска 48а
тел. 011/3906-988

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог

Олигофренопедагог
за рад у специјалном одељењу, на одређено време 
ради замене запослене на породиљском одсуству

Наставник српског језика
са 94% радног времена, за рад у ИО Зуце, на 

одређено време ради замене запослене на 
породиљском одсуству

Наставник хемије
са 50% радног времена, за рад у Белом Потоку и ИО 
Пиносава, на одређено време ради замене запослене 

на породиљском одсуству

Наставник историје
са 80% радног времена, за рад у Белом Потоку и ИО 
Пиносава, на одређено време ради замене запослене 

на породиљском одсуству

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Пиносава, на одређено време ради 

замене запослене на породиљском одсуству 

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку у Белом Потоку, 
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова предвиђених зако-
ном за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне 
услове прописане одредбама чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, тј. да је стекао образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије) по пропису који уређује високо обра-

зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр 72/09, 52/11 и 55/13). Лице које се 
пријављује на конкурс мора да достави оверену копију дипло-
ме и оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, не старијег од 6 месеци. Уверење о неос-
уђиваности из МУП-а прибавља школа. Доказ из тачке 2 става 
1 члана 120 (лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности) доставља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају 
се на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Директор доноси 
одлуку о избору кандидата, о чему ће кандидати бити писмено 
обавештени.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“

Београд, Црнотравска 27
тел. 011/3530-600, 3530-617

Наставник вежби за групу стручних 
предмета (кинезилогија, кинезитерапија)

са 50% радног времена

Наставник теорије за групу стручних 
предмета (кинезилогија, кинезитерапија, 

масажа, здравствена нега и 
рехабилитација, физикална терапија, 

специјална рехабилитација)
са 80% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, спец. физикалне медицине и реха-
билитације.

Наставник анатомије и физиологије
за 30% радног времена

Наставник фармакологије
за 10% радног времена

Наставник неуропсихијатрије са негом
за 10% радног времена

Наставник инфектологије са негом
за 10% радног времена

Наставник интерне медицине са негом
за 20% радног времена

Наставник хирургије са негом
за 20% радног времена

Наставник педијатрије са негом
за 10% радног времена

Наставник гинекологије и акушерства са 
негом

за 10% радног времена

ОСТАЛО: Послове наставника могу обављати лица која 
испуњавају услове из члана 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 55/2013) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Сл. гласник - Просвет-
ни гласник“ 21/2015). Уз пријаву кандидати су дужни да под-
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несу: основне биографске податке, оверен препис дипломе о 
завршеном факултету, оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту - лиценца за наставника, потврду дa имaју 
oбрaзoвaњe из психoлoшких, пeдaгoшких и мeтoдичких дис-
циплинa стeчeнo нa висoкoшкoлскoj устaнoви у тoку студиja 
или нaкoн диплoмирaњa oд нajмaњe 30 бoдoвa и шeст бoдoвa 
прaксe у устaнoви, у склaду сa Eврoпским систeмoм прeнoсa 
бoдoвa, прилоге којима доказују своје стручне и друге ква-
литете, препоруке и сл., уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима, уверење да 
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 3 месеци, односно за кривична дела утврђена зако-
ном која их чине неподобним за обављање послова у школи. 
Пробни рад траје до 6 месеци. Пријаве на оглас достављају се 
у року од 5 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Контакт особа: Горан 
Ђокић, секретар, sekretar@mmilankovic.edu.rs, 011/353-0617.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ“
Београд, Митрополита Петра 8

Наставник историје
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема на основу члана 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи, Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи.

Спремачица
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: минимум основна школа.

ОСТАЛО: општи услови из Закона о раду, посебни услови из 
Закона о основама система образовања и васпитања. Потреб-
ну документацију (биографију, оверену копију дипломе, ове-
рену копију уверења о држављнству, оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, потврду о неосуђиваности и уве-
рење о положеном испиту за лиценцу за наставнике), посла-
ти поштом или доставити на адресу школе. Контакт телефон: 
011/2763-040. Рок за доставу документације је 8 дана од дана 
објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање ванредног или 
редовног професора за ужу научну област 

Сурдологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из спе-
цијалне едукације и рехабилитације, да кандидат испуњава 
услове предвиђене чл. 64 ст. 5 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14) као и Статутом 
Факулета за избор у звање ванредног или редовног професо-
ра. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из 

матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на 
конкурс са свим прилозима подносе се Факултету, на наведену 
адресу.

БОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

19210 Бор, Моше Пијаде 6
тел. 030/424-588

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 8 став 2 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 - 
по пропису који уређује високо образовање 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 
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Уз пријаву кандидати треба 
да приложе: доказ о држављанству (оверена фотокопија или 
оригинал уверења о држављанству, не старије од шест месе-
ци); оверену фотокопију или оригинал извода из матичне 
књиге рођених (не старије од шест месеци); оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном стажу са подацима о пословима које 
је обављао; биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора школе. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду, а доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом при-
бавља установа. Напомена: Оверене фотокопије не могу бити 
старије од 6 месеци. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 030/424-588. 
Пријаве слати на адресу или доставити лично, у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурс“.

ЈАГОДИНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање у складу са Правилни-
ком о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
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након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије сматра се да има наведено образовање); да има 
држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима (директор ће 
пре одлучивања о избору извршити ужи избор кандидата које 
упућује на претходну процену способности за рад са ученици-
ма), а лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 
диплому о стручном образовању (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених - 
венчаних (оригинал или оверену фотокопију).

ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб

тел. 035/223-214

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 59, 
члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилника о 
ближим условима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/15), и то: да 
има одговарајуће образовање и радно искуство на пословима 
образовања и васпитања, односно да је стекао високо образо-
вање за наставника те врсте школе и подручја рада за педаго-
га и психолога, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања или за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да поседује дозволу за рад - лиценцу; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора (кандидат изабран за дирек-
тора школе дужан је да положи испит за директора у року од 
годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима 
прописаним Законом о основама система образовања и вас-
питања). Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе 
је у обавези да достави: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (лиценци), доказ о рад-
ном стажу, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, уверење основног суда да 
није подигнута опружница или покренута истрага, биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Напомена: Уверење о поло-
женом испиту за директора школе се не доставља, с обзиром 
да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није 
организовало обуку и полагање испита за директора школе. 
Изабрани кандидат биће дужан да у законском року, када 

министар пропише услове, програм обуке и начин полагања 
испита за директора, положи наведени испит. Доказ о неос-
уђиваности прибавља школа, а лекарско уверење доставља 
кандидат пре потписивања уговора о раду. Сва документа 
која се подносе уз пријаву морају бити оригинали или овере-
не фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс за директора“ или предати 
лично. Ближа обавештења могу се добити у школи и путем 
телефона: 035/223-214 - особа за контакт: Олгица Вуловић, 
секретар школе.

КИКИНДА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

23300 Кикинда, Генерала Драпшина 3
тел. 0230/22-130

Оглас објављен 18.11.2015. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

ОШ „СВЕТИ САВА“
23300 Кикинда, Немањина 27б

тел. 0230/400-270

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, са 50% радног времена (10 часова)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, 
а у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, број 11/12 и 15/13).

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, са 100% радног времена (20 часова)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, 
а у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, број 11/12 и 15/13).

ОСТАЛО: Поред наведених услова у погледу степена и врсте 
стручне спреме, а све у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13), 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на оглас кандидат треба да доста-
ви: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци 
или оверену фотокопију уверења о држављанству); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци, подноси 
се пре закључивања уговора о раду); доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том језику). Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на горенаведену 
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адресу, са назнаком: „За конкурс“. Сва потребна обавештења 
могу се добити од секретара школе, телефон: 0230/400-270.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ШАРСКО ЛАНЕ“

Штрпце

Оглас објављен 12.02.2014. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости. Објављени кон-
курс је био у фази мировања закључком број 186 од 
07.03.2014. године, због забране запошљавања у јав-
ном сектору, а који је и даље на снази, тако да се не 
може поступити по конкурсу.

КРАГУЈЕВАЦ
ОШ „СВЕТИ САВА“

37265 Бачина, Маршала Тита бб
тел. 037/794-416

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у Церници, 

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

детета

Секретар
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

Библиотекар
са 20% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене која је упућена на привремени 
рад у иностранство

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује врсту и степен стручне 
спреме у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење 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); психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидати нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс поднети следећа документа: диплому о стеченој струч-
ној спреми или уверење о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, кандидат 
који образовање није стекао на српском језику подноси доказ 
да зна језик на коме се остварује образовно- васпитни рад 
(потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика). Кандидат који конкурише 
за радно место професора разредне наставе или библиоте-
кара уз пријаву мора доставити доказ да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичих дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи 
(ЕСПБ), у складу са чланом 8 став 4 ЗОСОВ-а или доказ да је у 
току студија положио испит из педагогије или психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, у складу 
са чланом 121 став 10 ЗОСОВ-а (потврда високошколске уста-
нове или оверена фотокопија индекса, и то стране са сликом 
и стране на којима су уписани положени испити или потврда о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу). Све дока-
зе неопходно је приложити у оригиналу или овереној фотоко-

пији. Такође, уз пријаву је потребно поднети и краћу биогра-
фију са адресом и контакт телефоном. Лекарско уверење о 
психофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже 
непосредно пре закључења уговора о раду. Уверење из каз-
нене евиденције о неосуђиваности за горенаведена кривич-
на дела прибавља школа по службеној дужности. Кандидати 
за радно место библиотекара и професора разредне наставе 
који буду испуњавали услове конкурса пре доношења конач-
не одлуке о избору биће упућени на проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. О месту и датуму провере биће обавештени по 
истеку рока за подношење пријава. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву и потребну 
документацију, са назнаком: „За конкурс“, доставити на горе-
наведену адресу. Додатне информације могу се добити на број 
телефона: 037/794-416.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Органска 
хемија

у Инстититу за хемију, на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
хемијских наука. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за 
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Стату-
том Факултета и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Кандидати који конкуришу 
поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву 
неопходно је доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радо-
ва, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени 
за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће дока-
зе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област Аналитичка 
хемија

у Институту за хемију, на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске 
студије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен 
стручне спреме, магистар хемијских наука, уз услов да је при-
хваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стру-
чне спреме, доктор хемијских наука, који је изабран у звање 
асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
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76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) 
и у наведеном звању провео највише један изборни период. 
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, 
Статутом Факултета и Правилником о систематизацији посло-
ва и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Кандидати који кон-
куришу поред општих услова треба да испуњавају и посеб-
не услове прописане законом и наведеним општим актима. 
Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима 
о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одго-
варајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису 
правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ“

34321 Десимировац 
тел. 034/561-539

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и да кандидат испуња-
ва услове из чл. 8 став 2 и члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), односно да кандидат има одговарајуће високо 
образовање прописано одредбом чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, која прописује да 
наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (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 и 97/08 и 44/10) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, за наставника школе, педагога или психо-
лога; да је држављанин Републике Србије; да има дозволу за 
рад (лиценцу), односно положен стручни испит, обуку и поло-
жен испит за директора школе (кандидат изабран за дирек-
тора школе дужан је да положи испит за директора у року од 
годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима 
прописаним Законом о основама система образовања и вас-
питања); поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом; пет година радног стажа у области 
образовања и васпитања; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат је дужан да уз пријаву са школско-образов-
ном и радно-професионалном биографијом достави школи и 
следећу документацију: уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци), оверену копију/препис дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверену копију/препис уверења о положе-
ном стручном испиту, потврду о радном стажу са подацима 
о пословима и задацима које је обављао, потврду о кретању 
у служби, предлог програма рада директора школе, лекарско 
уверење, не старије од шест месеци (доставља изабрани кан-
дидат у року од три дана од дана доношења одлуке школског 
одбора), уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом (прибавља школа по службеној дужности), оверена 
фотокопија или оригинал извода из матичне књиге рођених 

(не старији од шест месеци). Уверење о положеном испиту 
за директора школе се не доставља, с обзиром да Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја није организова-
ло обуку и полагање испита за директора школе. Изабрани 
кандидат биће дужан да у законском року, када министар 
пропише услове, савлада програм обуке и положи испит за 
директора. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
доставити лично или на адресу школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 034/561-539.

КРАЉЕВО
ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ“

36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, односно одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 
55/2013, 35/2015, 68/2015) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013).

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
за 94% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, односно одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
55/2013, 35/2015, 68/2015) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013).

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, односно одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
55/2013, 35/2015, 68/2015) и чланом 2 став 1 тачка 1 подтачка 
2 и став 2 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013).

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС“ бр. 75/2014), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015, 68/2015), и то: да 
има одговарајуће високо образовање, 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; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 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-
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но-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на оглас приложи-
ти одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност 
услова предвиђених законом, Правилником и овим огласом: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду или 
уверење високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рође-
них. Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик у обавези су да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. 
Документација се доставља у оригиналу или овереним фото-
копијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као 
и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије 
школе, радним даном од 08,00 до 14,00 часова.

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо, 
више образовање економског смера; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Република 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Уз пријаву на оглас приложити одго-
варајућу документацију којом се доказује испуњеност услова 
предвиђених законом, Правилником и овим огласом: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рође-
них. Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик у обавези су да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља 
школа. Документација се доставља у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са неовереном документацијом, неће се размат-
рати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у прос-
торије школе, радним даном од 08,00 до 14,00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ“

36205 Роћевићи
тел. 036/825-295

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да 
испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду и посеб-
не услове предивђене чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да имају одговарајуће образовање, 
и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески 

језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика 
и књижевности; мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик); дипломирани филолог англиста - мастер.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да 
испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду и посеб-
не услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да имају одговарајуће образовање, 
и то: професор разредне наставе; наставник разредне наста-
ве; професор педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом; професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; 
дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве: 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 Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 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 шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе доказе да испуњавају наведене 
услове, и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству, уверење (потврду) о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи и 
извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности 
школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење 
се прилаже по доношењу одлуке а пре закључења уговора 
о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или оверене 
фотокопије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Бли-
же информације могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 036/825-295.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

37000 Крушевац, Југовићева 11
тел. 037/447-410

1. Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног запосленог

2. Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, кандидат треба да има 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, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дициплина стечено на високошколској установи у 
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току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова и да има одговарајуће образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).

ОСТАЛО: кандидат треба да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 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; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
за радно место под редним бројем два треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене Правилником о условима у погледу 
простора, опреме, наставних срестава и степена и врсте обра-
зовања наставника и андрагошких асистената за остваривање 
наставног плана и програма основног образовања одраслих 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 13/2013 и 18/2013), 
односно да има најмање средње образовање и савладан Инте-
грални програм обуке за остваривање програма функционал-
ног основног образовања одраслих. Уз пријаву кандидати су 
дужни да доставе: доказ о стеченом образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на језику на којем 
се остварује образовано-васпитни рад), потврду факултета о 
стеченом образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дициплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу 
наставника (важи за кандидате који имају положен испит за 
лиценцу), а кандидат за андрагошког асистента и доказ о сав-
ладаном Интегралном програму обуке за остваривање програ-
ма функционалног основног образовања одраслих. Уверење о 
психичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. 
Психолошку процену способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух

тел. 037/875-103

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, за рад у матичној школи, на 

одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршено одговарајуће обра-
зовање из чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, 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 утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат треба да достави и извод из матич-
не књиге рођених. Потврду о неосуђиваности кандидата при-
бавља школа. Уз пријаву доставити оригинале или оверене 
копије докумената издатих од надлежних органа (не старијих 
од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по коначности 
одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16221 Велика Грабовница
тел. 016/3481-602

Помоћни радник
са 70% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског боловања, а 
најкасније до 09.10.2017. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу врсту стручне 
спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме - заврше-
на основна школа. Кандидати уз пријаву достављају следећа 
документа: оригинал или оверен препис дипломе (као доказ о 
одговарајућем образовању), извод из матичне књиге рођених, 
држављанство Републике Србије, доказ да нису осуђивани и 
да се против њих не води истрага. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“, на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“. Необлаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Све потребне информације могу се 
добити на број телефона: 016/3481-602.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Орашац, 16201 Манојловце
тел. 016/734-334

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, у издвојеном одељењу у Пискупову

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одређене врсте зани-
мања. Пријаве на конкурс морају да садрже кратку биографију 
кандидата, податке о претходном радном искуству, као и дока-
зе о испуњавању тражених услова (у оригиналу или овере-
не фотокопије: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, диплому или уверење о стручној спреми). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Ближе информације на број телефона: 016/734-334 и 734-488.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“

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

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка раднице са одсуства 

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа - васпитачки смер, са звањем медицинска сес-
тра - васпитач и положен државни стручни испит. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, уве-
рење о положеном државном стручном испиту за медицинску 
сестру - васпитача, уверење о држављанству (оверена фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотоко-
пија), уверење из казнене евиденције да кандидат није осуђи-
ван, уверење о здравственом стању (доставља кандидат који 
буде био изабран на конкурсу), уверење да се против канди-
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дата не води кривични поступак. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
горенаведену адресу. Лице овлашћено за пружање информа-
ција о огласу је секретар установе Јелена Дојчиновић, на број 
телефона: 016/821-281. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

НИШ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18000 Ниш, Београдска 2

Наставник енглеског језика
на одређено време до 21.01.2017. године

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
врста стручне спреме одређена Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013); психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дуж-
ности); држављанство Републике Србије; познавање језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са био-
графским подацима доставити: оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о стеченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених/венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уве-
рење о држављанству, уверење да је кандидат на евиденцији 
незапослених лица (уколико није у радном односу). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18000 Ниш, Ђердапска 45

тел. 018/206-880

Наставник италијанског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за ита-
лијански језик и књижевност; мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил италијански језик); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет/профил италијански језик).

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик); мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик); дипломирани филолог англиста - мас-
тер.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник разредне 
наставе; професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом; професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер 
учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник музичке културе
са 45% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године

УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар - музички 
педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар 
- композитор; дипломирани композитор; дипломирани музи-
чар - диригент; дипломирани музичар - музиколог; дипломи-
рани музиколог; наставник музичке културе; дипломирани 
диригент; дипломирани музичар - акордеониста; дипломира-
ни музичар - гитариста; дипломирани музичар - соло певач; 
дипломирани професор солфеђа и музичке културе; дипло-
мирани етномузиколог; дипломирани музичар - пијаниста; 
дипломирани музичар - чембалиста; дипломирани музичар 
- оргуљаш; дипломирани музичар - харфиста; дипломирани 
музичар - перкусиониста; дипломирани музичар - виолиниста; 
дипломирани музичар - виолиста; дипломирани музичар - вио-
лончелиста; дипломирани музичар - контрабасиста; дипломи-
рани музичар - флаутиста; дипломирани музичар - обоиста; 
дипломирани музичар - кларинетиста; дипломирани музичар 
- фаготиста; дипломирани музичар - хорниста; дипломирани 
музичар - трубач; дипломирани музичар - тромбониста; дипло-
мирани музичар - тубиста; професор црквене музике и појања; 
дипломирани музичар - саксофониста; професор солфеђа и 
музичке културе; дипломирани музичар - педагог; дипломи-
рани музичар - бајаниста; дипломирани музичар за медијску 
област; професор музичког васпитања; дипломирани флау-
тиста; дипломирани црквени музичар (педагог, појац и дири-
гент хора); мастер теоретичар уметности (професионални ста-
тус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички 
теоретичар); мастер музички уметник (сви професионални 
статуси); мастер композитор.

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања, 
са 33,33% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: професор одговарајућег страног језика; професор 
разредне наставе (лице које није професор одговарајућег 
језика треба да поседује знање језика најмање на нивоу Б2 
Заједничког европског оквира); дипломирани филолог, однос-
но професор језика и књижевности (лице треба да поседу-
је знање језика најмање на нивоу Б2 Заједничког европског 
оквира, осим ако није завршило одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил); дипломирани школски 
педагог или школски психолог (лице које није професор одго-
варајућег језика треба да поседује знање језика најмање на 
нивоу Б2 Заједничког европског оквира); дипломирани педа-
гог или дипломирани психолог (лице које није професор одго-
варајућег језика треба да поседује знање језика најмање на 
нивоу Б2 Заједничког европског оквира); наставник одгова-
рајућег страног језика у складу са чланом 145 и 146 Закона 
о основној школи; наставник одговарајућег страног језика са 
положеним стручним испитом по прописима из области обра-
зовања или лиценцом за наставника; наставник разредне 
наставе (лице које није професор одговарајућег језика треба 
да поседује знање језика најмање на нивоу Б2 Заједничког 
европског оквира); лице које испуњава услове за наставни-
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ка предметне наставе у основној школи, а које је на основ-
ним студијама положило испите из педагошке психологије или 
педагогије и психологије, као и методике наставе (лице које 
није професор одговарајућег језика треба да поседује знање 
језика најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира); 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу; професор разредне наставе који је на основним студијама 
савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европ-
ски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и положен испит који 
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; дипломи-
рани библиотекар - информатичар (лице које није професор 
одговарајућег језика треба да поседује знање језика најмање 
на нивоу Б2 Заједничког европског оквира); мастер филолог 
(лице треба да поседује знање језика најмање на нивоу Б2 
Заједничког европског оквира, осим ако није завршило одго-
варајући студијски програм или главни предмет/профил); мас-
тер професор језика и књижевности (лице треба да поседу-
је знање језика најмање на нивоу Б2 Заједничког европског 
оквира, осим ако није завршило одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил); мастер учитељ (лице које 
није професор одговарајућег језика треба да поседује знање 
језика најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира); 
дипломирани учитељ мастер (лице које није професор одго-
варајућег језика треба да поседује знање језика најмање на 
нивоу Б2 Заједничког европског оквира); мастер учитељ који је 
на основним студијама савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који посе-
дује уверење којим доказује савладаност програма модула и 
положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европс-
ког оквира; дипломирани учитељ - мастер који је на основ-
ним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уве-
рење којим доказује савладаност програма модула и положен 
испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 
мастер библиотекар - информатичар (лице које није профе-
сор одговарајућег језика треба да поседује знање језика нај-
мање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира). Ниво знања 
Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или 
међународно признатом исправом за ниво знања језика који је 
виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију 
ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја. Предност за извођење наставе из страног језика у 
првом циклусу основног образовања и васпитања имају: мас-
тер професор језика и књижевности (одговарајући студијски 
програм или главни предмет/профил), односно мастер фило-
лог (одговарајући студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно професор, односно наставник одговарајућег 
страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ 
- мастер, односно професор разредне наставе, наставник раз-
редне наставе, мастер професор или професор у предметној 
настави и наставник у предметној настави са положеним испи-
том Б2.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14), треба да испуњава и услове предвиђене чла-
ном 8 став 2 и 4, чланом 120 став 1 тачке 1-5 и чланом 121 
став 10 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење, 68/15) и услове из Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/12, 15/13), и то: одговарајуће образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, 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 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
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 
(кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење, 68/15); психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; знање језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву 
доставити: оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још 
није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење надлежне високошкол-
ске установе о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, доставља оверену фотоко-
пију уверења надлежне високошколске установе о положе-
ним испитима из педагогије и психологије, односно оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; кандидат за посао наставника енглеског 
језика за наставу у првом циклусу основног образовања и вас-
питања, који испуњава услове за наставника предметне наста-
ве у основној школи, а који је на основним студијама положио 
испите из педагошке психологије или педагогије и психоло-
гије, као и методике наставе, доставља оверену фотокопију 
уверења о положеним испитима из педагошке психологије 
или педагогије и психологије, као и методике наставе, однос-
но оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу); оверену фотокопију потврде 
одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из 
српског језика (за кандидате који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику); оверену фотокопију уверења 
о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких 
катедри универзитета у Србији за ниво знања Б2 или овере-
ну фотокопију решења Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја којим је утврђена ваљаност међународно 
признате исправе за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 
или Ц2 Заједничког европског оквира - само за кандидате који 
доказују ниво знања Б2, Ц1 или Ц2). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. У поступку одлучивања 
о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за рад 
са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. У року од 8 
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дана од дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, директор доноси одлуку о избору. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР I“
18000 Ниш, Војводе Путника 1

тел. 018/290-005

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14), треба да испуњава и услове предвиђене чланом 
8 став 2 и 4, чл. 120 и 121 став 10 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15) и услове 
из Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13), односно одгова-
рајуће образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер 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 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године: професор разредне наставе; наставник раз-
редне наставе; професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом; професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер 
учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу; 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, у складу са 
чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(кандидат 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 горенаведених 
дисциплина); држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученицима (уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ прибавља шко-
ла по службеној дужности); знање језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву доставити: 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, а за лица којима још није издата диплома оверену 
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење надлежне високошколске установе о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
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 (кандидат који 
је у току студија положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, дос-
тавља уверење надлежне високошколске установе о положе-
ним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, ори-
гинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију уверења 
одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из 

српског језика (за кандидате који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику); радну биографију (CV, осим за 
лица која први пут заснивају радни однос). Психолошку про-
цену способности за рад са ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих посту-
пака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања, 
са 66,66% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14), треба да испуњава и услове предвиђене чланом 
8 став 2 и 4, чл. 120 и 121 став 10 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15) и услове из 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/12, 15/13), односно одговарајуће обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године: 
професор одговарајућег страног језика; професор разредне 
наставе (лице које није професор одговарајућег језика треба 
да поседује знање језика најмање на нивоу Б2 Заједничког 
европског оквира); дипломирани филолог, односно професор 
језика и књижевности (лице треба да поседује знање језика 
најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира, осим ако 
није завршило одговарајући студијски програм или главни 
предмет/профил); дипломирани школски педагог или школски 
психолог (лице које није професор одговарајућег језика треба 
да поседује знање језика најмање на нивоу Б2 Заједничког 
европског оквира); дипломирани педагог или дипломирани 
психолог (лице које није професор одговарајућег језика треба 
да поседује знање језика најмање на нивоу Б2 Заједничког 
европског оквира); наставник одговарајућег страног језика у 
складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи; наставник 
одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом 
по прописима из области образовања или лиценцом за настав-
ника; наставник разредне наставе (лице које није професор 
одговарајућег језика треба да поседује знање језика најмање 
на нивоу Б2 Заједничког европског оквира); лице које испуња-
ва услове за наставника предметне наставе у основној школи, 
а које је на основним студијама положило испите из педагошке 
психологије или педагогије и психологије, као и методике 
наставе (лице које није професор одговарајућег језика треба 
да поседује знање језика најмање на нивоу Б2 Заједничког 
европског оквира); професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу; професор разредне наставе који је на 
основним студијама савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који посе-
дује уверење којим доказује савладаност програма модула и 
положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског 
оквира; дипломирани библиотекар - информатичар (лице које 
није професор одговарајућег језика треба да поседује знање 
језика најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира); 
мастер филолог (лице треба да поседује знање језика најмање 
на нивоу Б2 Заједничког европског оквира, осим ако није завр-
шило одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил); мастер професор језика и књижевности (лице треба 
да поседује знање језика најмање на нивоу Б2 Заједничког 
европског оквира, осим ако није завршило одговарајући сту-
дијски програм или главни предмет/профил); мастер учитељ 
(лице које није професор одговарајућег језика треба да посе-
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дује знање језика најмање на нивоу Б2 Заједничког европског 
оквира); дипломирани учитељ мастер (лице које није профе-
сор одговарајућег језика треба да поседује знање језика нај-
мање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира); мастер учи-
тељ који је на основним студијама савладао програм Модула 
за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) 
и који поседује уверење којим доказује савладаност програма 
модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког 
европског оквира; дипломирани учитељ - мастер који је на 
основним студијама савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који посе-
дује уверење којим доказује савладаност програма модула и 
положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског 
оквира; мастер библиотекат - информатичар (лице које није 
професор одговарајућег језика треба да поседује знање језика 
најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира). Ниво 
знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем 
испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији 
или међународно признатом исправом за ниво знања језика 
који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), 
а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Предност за извођење наставе из страног 
језика у првом циклусу основног образовања и васпитања 
имају: мастер професор језика и књижевности (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/профил), односно мас-
тер филолог (одговарајући студијски програм или главни 
предмет/профил), односно професор, односно наставник 
одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипло-
мирани учитељ - мастер, односно професор разредне наставе, 
наставник разредне наставе, мастер професор или професор у 
предметној настави и наставник у предметној настави са поло-
женим испитом Б2. Кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, у складу са чл. 
8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(кандидат 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 горенаведених дис-
циплина); држављанство Републике Србије; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са ученицима (уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службе-
ној дужности); знање језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву доставити: ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица 
којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења 
о стеченом одговарајућем образовању; уверење надлежне 
високошколске установе о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (кандидат који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, доставља уверење 
надлежне високошколске установе о положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или 
оверена фотокопија); кандидат који испуњава услове за 
наставника предметне наставе у основној школи, а који је на 
основним студијама положио испите из педагошке психологије 
или педагогије и психологије, као и методике наставе, дос-
тавља уверење надлежне високошколске установе о положе-

ним испитима на основним студијама из педагошке психоло-
гије или педагогије и психологије, као и методике наставе, 
односно уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); овере-
ну фотокопију уверења одговарајуће високошколске установе 
о положеном испиту из српског језика (за кандидате који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику); уверење 
о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких 
катедри универзитета у Србији за ниво знања Б2 или решење 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја којим је 
утврђена ваљаност међународно признате исправе за ниво 
знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европ-
ског оквира - само за кандидате који доказују ниво знања Б2, 
Ц1 или Ц2, оригинал или оверена фотокопија); радну биогра-
фију (CV, осим за лица која први пут заснивају радни однос). 
Психолошку процену способности за рад са ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник математике
са 22,22% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14), треба да испуњава и услове предвиђене чланом 
8 став 2 и 4, чл. 120 и 121 став 10 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15) и услове 
из Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13), односно одгова-
рајуће образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер 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 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године: професор математике; дипломирани матема-
тичар; дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене; дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани математичар - информатичар; профе-
сор математике и рачунарства; дипломирани математичар за 
математику економије; професор информатике - математике; 
дипломирани математичар - астроном; дипломирани матема-
тичар - примењена математика; дипломирани математичар - 
математика финансија (са изборним предметом Основи гео-
метрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; 
мастер професор математике; мастер професор математике и 
физике; мастер професор математике и информатике; мастер 
професор физике и математике; мастер професор информати-
ке и математике; дипломирани професор математике - мастер; 
дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије); дипломирани математичар - професор математике; 
дипломирани математичар - теоријска математика; дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); професор хемије - математике; професор гео-
графије - математике; професор физике - математике; профе-
сор биологије - математике; професор математике - теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски смер; дипломи-
рани математичар и информатичар. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да 
имају завршене основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене математике 
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(са положеним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, 
односно математике и информатике; кандидат мора да има, у 
складу са чл. 8 ст 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из горенаведених дисцилина); држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима (уверење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа по службеној дужности); знање језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву 
доставити: оригинал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, а за лица којима још није издата диплома ове-
рену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење надлежне високошколске установе о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова (кан-
дидат који је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, доставља уверење надлежне високошколске устано-
ве о положеним испитима из педагогије и психологије, однос-
но уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); оверену фотоко-
пију уверења одговарајуће високошколске установе о положе-
ном испиту из српског језика (за кандидате који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику); уверење надлеж-
не високошколске установе о положеном испиту из предмета 
геометрија или основи геометрије (само за лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани мастер и која 
су завршила основне академске студије на студијским програ-
мима из области математике или примењене математике); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама на студијским програмима из 
области математике или примењене математике или двопре-
дметне наставе математике и физике, односно математике и 
информатике (само за лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани мастер); радну биографију (CV, 
осим за лица која први пут заснивају радни однос). Психолош-
ку процену способности за рад са ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Школски педагог
са 50% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14), треба да испуњава и услове предвиђене чланом 
8 став 2 и 4, чл. 120 и 121 став 10 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15) и услове 
из Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13), односно одгова-
рајуће образовање стечено на студијама другог степена (мас-

тер 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 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године: професор педагогије; дипломирани педа-
гог, општи смер или смер школске педагогије; дипломирани 
школски педагог - психолог; дипломирани педагог; мастер 
педагог; дипломирани педагог - мастер. Кандидат мора да 
има, у складу са чл. 8 ст 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, 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 (кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из горенаведених дисцилина); држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима (уверење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа по службеној дужности); знање језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву 
доставити: оригинал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, а за лица којима још није издата диплома ове-
рену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење надлежне високошколске установе о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова (кан-
дидат који је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, доставља уверење надлежне високошколске устано-
ве о положеним испитима из педагогије и психологије, однос-
но уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); оверену фотоко-
пију уверења одговарајуће високошколске установе о положе-
ном испиту из српског језика (за кандидате који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику); радну биогра-
фију (CV, осим за лица која први пут заснивају радни однос). 
Психолошку процену способности за рад са ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: најмање средње образовање; завршен уводни модул 
за педагошког асистента; држављанство Републике Србије; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са учени-
цима (уверење доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа по службеној дужности); знање језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад; познавање ромског језика. 
Уз пријаву доставити: доказ о стеченом образовању (оригинал 
или оверена фотокопија), доказ о завршеном уводном модулу 
за педагошког асистента, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или у оверен препис), доказ о 
знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику), доказ о познавању 
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ромског језика, радну биографију (CV, осим за лица која први 
пут заснивају радни однос). У поступку избора педагошког 
асистента прибавља се мишљење надлежног органа једини-
це локалне самоуправе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник немачког језика
за 18 часова недељне наставне норме, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немач-
ки језик и књижевност; професор немачког језика и књижев-
ности и италијанског језика; мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил Немачки језик и 
књижевност); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил Немачки 
језик и књижевност).

Наставник француског језика
за 6 часова недељне наставне норме, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за фран-
цуски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Француски језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил Француски 
језик и књижевност).

Помоћни радник
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат за наставника треба да има стечено одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву са биографијом 

треба поднети доказ о одговарајућем степену стручне спреме, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа по 
службеној дужности. Осим тога, вршиће се и претходна про-
вера психофизичких способности кандидата за наставника од 
стране Националне службе за запошљавање у Нишу, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. Сва документа 
се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента или ванредног 
професора за ужу научну област 

Аналитичка хемија
на Департману за хемију, на одређено време од 60 

месеци

УСЛОВИ: доктор хемијских наука.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Органска хемија и биохемија

на Департману за хемију, на одређено време од 60 
месеци

УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Експериментална биологија и 

биотехнологија
на Департману за биологију и екологију, на 

одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - биолошке науке.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију; 
оверен препис дипломе о докторату; списак научних радова са 
библиографским подацима, као и саме радове (списак радова 
доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопи-
су навести одговарајући линк). Рок за пријаву на конкурс: 15 
дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс 
попуне, одштампају, потпишу и предају образац који се налази 
на веб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА

„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ЛЕСО“
36305 Дежева, Нови Пазар
тел. 020/343-020, 353-411

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Шароњу, на одређено 
време до повратка запослене раднице са боловања, 

са 66% радног времена

УСЛОВИ: завршен факултет одговарајућег смера (VII/1 сте-
пен), висока стручна спрема на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или мастер ака-
демске студије; образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина; држављанство Републике Србије, у 
складу са чл. 120 став 1 и 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву кандидати подносе документа 
која нису старија од шест месеци: диплому о завршеној школи 
(диплома о стеченој стручној спреми, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ (уверење или потврда) о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 

Наука и образовање

Посао се не чека,
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на високошколској установи; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству. Приликом заснивања радног 
односа подносе се лекарско уверење и радна књижица. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Александар Стојановић Лесо“, 36305 
Дежева или предати у управи школе, код секретара школе.

ОШ „СЕЛАКОВАЦ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

тел. 020/5335-200

Секретар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове, на 
основу члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да поседује одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 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 на конкурс кандидати су дуж-
ни да поднесу: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверен препис - фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове, на 
основу члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да поседује одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 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 на конкурс кандидати су дуж-
ни да поднесу: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, потврду 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.

ОСТАЛО: Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Доказ о неосуђиваности, из члана 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, при-
бавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 020/5335-200. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/320-417

Директор
не период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/15, 68/15) и члановима 
32 и 33 Статута Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Нови 

Пазар, деловодни број 315 од 30.12.2013. године, и то: да 
поседује одговарајуће високо образовање, сходно члану 8 ста-
ва 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
испуњава услове за пријем у радни однос у установи; одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано пра-
воснажном 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 ост-
варује образовно-васпитни рад; да има одговарајуће образо-
вање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога, дозволу за рад; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат - учесник је у обавези да поднесе следеће: доказ о 
држављанству Републике Србије; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о знању српског и босанског језика; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
потврду, оригинал, о радном стажу у области образовања и 
васпитања; радну биографију, потписану својеручно од стра-
не кандидата; оквирни план рада за време мандата, потписан 
својеручно од стране кандидата. Пријаве на конкурс се могу 
поднети непосредно у школи или путем поште, препоручено, 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Мандат дирек-
тора тече од ступања на дужност. Додатне информације о кон-
курсу могу се добити у школи, контакт особа: Кадира Мујовић, 
телефон: 020/320-417.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-360

Наставник историје
са 65% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник географије
са 25% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 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 Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да имају образовање из психо-
лошких и педагошких дисциплина стечено у току студија или 
након дипломирања; да су држављани Републике Србије; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 120 тачка 1 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву кандидати треба 
да доставе: оверен препис дипломе о стручној спреми, доказ 
да имају образовање из психолошких и педагошко-методич-
ких дисциплина стечено у току студија или након дипломи-
рања, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених. Информације о конкурсу могу се добити у школи, 
лично или путем телефона: 020/316-360.

Наука и образовање
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НОВИ С А Д
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

21000 Бачка Паланка, Доситејева 3

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: стечено високо образовање за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 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, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад. Кандидат за директора установе образовања и вас-
питања не може да буде лице за које у поступку и на начин 
прописан законом утврђено дискриминатроно понашање; не 
може да буде лице које је правоснажно осуђено за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности, не може да буде лице 
које је осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Кандидат за директора установе 
образовања и васпитања не може да оствари предност при-
ликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из прет-
ходног става. Постојање најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Предност за избор директора устано-
ве образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко 
од звања према прописима из области образовања. Директор 
се бира на период од четири године. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству/оверена фотокопија), оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис/фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику); потврду о радном 
искуству; уверење о физичкој, психичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити на адресу: ОШ „Вук Караџић“, Доситејева 3, 
21400 Бачка Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 021/6041-244.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (звање ванредног професора), 
поље друштвено-хуманистичких наука, 

научна област Физичко васпитање и 
спорт, ужа научна област Комплементарне 

кинезиолошке науке (биомедицинске 
науке у спорту)
на одређено време

УСЛОВИ: Услов за горенаведено радно место је докторат 
медицинских наука и потребни услови за избор у наведено 

звање у одговарајућој научној области. Посебан услов за горе-
наведено радно место је да кандидат има одговарајуће компе-
тенције у педагошком раду.

Наставник (звање редовног професора), 
поље друштвено-хуманистичких наука, 
у научној области Физичко васпитање и 

спорт, ужа научна област Комплементарне 
кинезиолошке науке и у научној области 
Менаџмент и бизнис, ужа научна област 

Комплементарне науке менаџмента и 
бизниса у туризму

на одређено време

УСЛОВИ: Услов за горенаведено радно место је докторат нау-
ка из области менаџмента и потребни услови за избор у наве-
дено звање у одговарајућој научној области. Посебан услов 
за горенаведено радно место је да кандидат има одговарајуће 
компетенције у педагошком раду.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуња-
ва услове предвиђене Законом о високом образовању, Законом 
о раду и Статутом Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености 
услова конкурса: радну биографију, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење надлежног државног органа да није осуђиван/а за кри-
вична дела, као и да се пред надлежним органима не води кри-
вични поступак против кандидата, списак објављених научних 
радова и да достави саме радове. Пријаву са наведеним дока-
зима о испуњавању услова конкурса кандидати могу послати 
на поштанску адресу: Факултет за спорт и туризам - ТИМС, 
Радничка 30а, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“. Инфор-
мације у вези са конкурсом се могу добити на број телефона: 
021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана, од 8,00 до 
16,00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“
21000 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

тел. 021/751-235
e-mail: gimnazijabp@mts.rs

Наставник математике
са 22,22% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 120 став 1, а у вези са чланом 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
15/2013); професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску математику и приме-
не; дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар - информатичар, дипломирани 
математичар - професор математике; дипломирани математи-
чар за математику економије; професор математике и рачу-
нарства; дипломирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - теоријска математика; дипломирани математи-
чар - примењена математика; дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом основи геометрије); дипло-
мирани информатичар; дипломирани професор математике 
- мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом осно-
ви геометрије); професор математике - теоријско усмерење; 
професор математике - теоријски смер; мастер математичар; 
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мастер професор математике; лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Математика или 
Примењена математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије); 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 преноса бодова (кандидати који су 
у току студија положили испите из педагогије и психологије 
или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу, 
испуњавају наведени услов); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на оглас кандидати треба да доставе: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом високом образовању; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење високошколске установе о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких диспиплина 
и пракси у установи, односно уверење о положеним испитима 
из педагогије и психологије или уверење о положеном испи-
ту за лиценцу; кратку биографију или CV. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о некажњавању од надлежног органа шко-
ла прибавља по службеној дужности. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе, на телефон број: 021/751-235. 

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 120 став 1, а у вези са чланом 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) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013): да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (кандидати који су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије или су положили струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, испуњавају наведени 
услов); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на оглас кан-
дидати треба да доставе: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом високом образовању; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); 
уверење високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких диспиплина и пракси у уста-
нови, односно уверење о положеним испитима из педагогије 
и психологије или уверење о положеном испиту за лиценцу; 
кратку биографију или CV. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о 
некажњавању од надлежног органа школа прибавља по служ-
беној дужности. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 

објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на теле-
фон број: 021/751-235. 

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ НИКОЛА“
Нови Сад, Дечанска 9

тел. 021/6419-472
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Наставник грађевинске групе предмета
са 5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер.

Наставник геодетске групе предмета
са 5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геодезије.

Наставник електротехничке групе 
предмета

са 5% радног времена
6 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер енер-
гетика (2 извршиоца); дипломирани инжењер електротехни-
ке, смер електроника (2 извршиоца); дипломирани инжењер 
електротехнике, смер рачунарство (2 извршиоца).

Наставник машинске групе предмета
са 5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер.

Наставник пољопривредне групе предмета
са 5% радног времена

6 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, смер прехрам-
бено инжењерство (2 извршиоца); дипломирани инжењер 
технологије, смер микробиолошки процеси (2 извршиоца); 
дипломирани инжењер технологије, смер конзервна храна (2 
извршиоца).

Наставник пољопривредне групе предмета
са 5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине.

Наставник саобраћајне групе предмета
са 5% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја - смер друмски 
саобраћај (2 извршиоца); дипломирани инжењер саобраћаја - 
смер железнички саобраћај (1 извршилац).

Наставник групе предмета туризам и 
угоститељство

са 5% радног времена
14 извршилаца

УСЛОВИ: високи струковни менаџер угоститељства - смер 
куварство (2 извршиоца); високи струковни менаџер угос-
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титељства - смер посластичарство (2 извршиоца); високи 
струковни менаџер угоститељства - смер услуживање (2 извр-
шиоца); кувар - специјалиста (2 извршиоца); конобар - спе-
цијалиста (2 извршиоца); посластичар - специјалиста (2 извр-
шиоца); дипломирани туризмолог (2 извршиоца).

Наставник правне групе предмета
са 5% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани правник (2 извршиоца).

Наставник групе предмета заштите од 
пожара

са 5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер заштите од пожара.

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски 
језик и Српска књижевност).

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор или дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм 
Англистика).

Наставник историје
са 30% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор историје.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 25% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања - дипломирани тре-
нер са назнаком спортске гране, мастер професор физичког 
васпитања и спорта.

Наставник математике
са 15% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, 
мастер математичар, мастер професор математике.

Наставник математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, 
мастер математичар, мастер професор математике.

Наставник информатике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике.

Наставник географије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: професор географије.

Наставник музичке културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор музичке културе.

Наставник ликовне културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовне културе.

Наставник хемије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, мастер 
хемије, мастер професор хемије.

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор физике.

Наставник латинског језика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани класични филолог.

Наставник немачког језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор немачког језика.

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, мастер 
биолог, мастер професор биологије.

Школски психолог
са 80% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани психолог, мастер психолог.

Наставник економске групе предмета
УСЛОВИ: дипломирани економиста.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове из чл. 
120 став 1, тачке 1-4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 
68/2015). Кандидат мора да има високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено 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 стечену врсту образо-
вања прописану Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 5/2015, 8/2015, 16/2015, 19/2015 и 20/2015). Уз пријаву 
на конкурс приложити: уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; копију личне карте/или очитану личну 
карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној 
копији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима као доказ подноси се пре 
закључења уговора о раду и не може бити старије од 6 месе-
ци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима 
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вршиће надлежна служба за запошљавање на захтев установе 
након прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног 
органа унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у 
радни однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - службено прибавља школа. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом слати на адресу школе или непосредно предати радним 
даном, од 09.00 до 15.30 часова, у управи школе.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ХИПОКРАТ“

Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470

e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски 
језик и Српска књижевност).

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор или дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм 
Англистика).

Наставник историје
са 30% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор историје.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 25% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања - дипломирани тре-
нер са назнаком спортске гране, мастер професор физичког 
васпитања и спорта.

Наставник математике
са 15% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, 
мастер математичар, мастер професор математике.

Наставник математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, 
мастер математичар, мастер професор математике.

Наставник информатике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике.

Наставник географије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: професор географије.

Наставник музичке културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор музичке културе.

Наставник ликовне културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовне културе.

Наставник хемије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, мастер 
хемије, мастер професор хемије.

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор физике.

Наставник немачког језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор немачког језика.

Наставник руског језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор руског језика.

Наставник француског језика
са 17% радног времена

УСЛОВИ: професор француског језика.

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, мастер 
биолог, мастер професор биологије.

Наставник биологије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, мастер 
биолог, мастер професор биологије.

Наставник медицинске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник фармацеутске групе предмета
са 30% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут.

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: организатор здравствене неге.

Наставник практичне наставе за 
физиотерапеутске техничаре

са 5% радног времена

УСЛОВИ: струковни терапеут, струковни физиотерапеут.

Наставник здравствене неге
са 30% радног времена

УСЛОВИ: организатор здравствене неге.

Наука и образовање
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Наставник практичне наставе за 
физиотерапеутске техничаре

са 5% радног времена

УСЛОВИ: струковни терапеут, струковни физиотерапеут.

Наставник практичне наставе за 
козметичке техничаре

са 5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: виши естетичар - козметичар.

Наставник практичне наставе за 
лабораторијске техничаре

са 5% радног времена

УСЛОВИ: виши лабораторијски техничар.

Наставник практичне наставе за област 
личних услуга - фризер

са 5% радног времена

УСЛОВИ: креатор женских фризура.

Наставник групе предмета за 
стоматолошке техничаре

са 5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор стоматологије.

Наставник практичне наставе групе 
предмета за стоматолошке техничаре

са 5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша стоматолошка сестра.

Наставник групе предмета за зубне 
техничаре

са 5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор стоматологије.

Наставник практичне наставе групе 
предмета за зубне техничаре

са 5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: виши зубни техничар.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове из чл. 
120 став 1, тачке 1-4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 
68/2015). Кандидат мора да има високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Кандидат треба да има стечену врсту 
образовања прописану Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
16/2015, 21/2015). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 

извод из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; копију личне кар-
те/или очитану личну карту. Документацију доставити у ори-
гиналу или у овереној копији. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као 
доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не може 
бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима вршиће надлежна служба за запо-
шљавање, на захтев установе, након прављења ужег избора 
кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих послова о 
испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- службено прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу шко-
ле или непосредно предати радним даном, од 09.00 до 15.30 
часова, у управи школе.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Наставник за ужу област Производни 
и услужни системи, организација и 

менаџмент
у звању ванредног професора на одређено време 
од 5 година или редовни професор на неодређено 

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

Наставник у звање доцента за ужу област 
Технологија пластичног деформисања, 

адитивне и виртуелне технологије
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџерске струке, 
услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факулте-
та техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у 
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и 
датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености 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 које се гоњење 
предузима по службеној дужности, свим дипломама стеченим 
у иностранству потребно је приложити и доказ о нострифика-
цији, списак објављених научних радова, књиге и саме радо-
ве. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс 
посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпу-
не пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана од 
дана објављивања, а за сараднике 7 дана.

Наука и образовање
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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-500

Професор струковних студија за ужу 
стручну област Машинско инжењерство

УСЛОВ: Кандидати поред општих услова предвиђених зако-
ном, морају да испуне и посебне услове предвиђене Законом о 
високом образовању (члан 64) и општим актима школе. Посеб-
ни услови: завршен факултет техничких наука, дипломирани 
машински инжењер, доктор техничких наука, пет година рада 
у просвети. Уз пријаву кандидати подносе и доказе о испуње-
ности услова, и то: биографију, оверене фотокопије диплома, 
списак објављених научних радова и саме радове.

Сарадник ван радног односа - 
демонстратор за ужу стручну област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених зако-
ном, морају да испуне и посебне услове предвиђене Законом 
о високом образовању (члан 72а) и општим актима школе. 
Посебни услови: кандидати морају имати завршене основне 
струковне студије (ОСС), 180 ЕСПБ и уписане специјалистич-
ке струковне студије (ССС), студијски програм Информатика и 
електронско пословање.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе доказе о испуњености 
услова, и то: биографију, оверене фотокопије диплома или 
уверење о завршеним основним струковним студијама, доказ 
о уписаним специјалистичким струковним студијама. 

Пријаве се шаљу на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/1

Редовни професор, ванредни професор, 
доцент и сарадник у настави

на Катедри за менаџмент у ужој научној области 
Инжењерски менаџмент, Економско-финансијски 
менаџмент и Производно-пословни менаџмент, на 
Катедри за информатику у ужој научној области 

Информационе технологије, информациони системи 
и примењена информатика, на Катедри за медије 
и комуникологију у ужој научној области Теорија 

медија и комуникације, Примењене медијске науке, 
Социолошко психолошке и филозофске науке и 

Филолошке науке
са 100% радног времена - избор

20 извршилаца (по 5 извршилаца)

Асистент у сва звања
са 100% радног времена - избор

7 извршилаца

УСЛОВИ: радни однос са редовним професором заснива се на 
неодређено време. Радни однос са ванредним професором и 
са доцентом заснива се на одређено време од 5 година. Рад-
ни однос са асистентом заснива се на одређено време од 3 
године. Радни однос са сарадником у настави заснива се на 
одређено време од 1 године. Услови за избор у звања и засни-
вање радног односа су предвиђени чл. 64, 65, 68, 70, 71 и 
72 Закона о високом образовању („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 подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања. Контакт теле-
фон: 021/2155-183.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА - ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2

тел. 021/895-096

Наставник хортикултурне групе предмета
са 20% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног радника, а најдуже до 31. августа 
2016. године

Наставник математике
на мађарском наставном језику, са 45% радног 

времена, на одређено време до повратка одсутног 
радника, а најдуже до 31. августа 2016. године

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања, а најдуже до 31. августа 
2016. године

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутног радника, а 

најдуже до 31. августа 2016. године

Наставник ветеринарске групе предмета
на одређено време до повратка одсутног радника, а 

најдуже до 31. августа 2016. године

Наставник ратарско-повртарске групе 
предмета

на мађарском наставном језику, на одређено време 
до повратка радника, а најдуже до 31. августа 2016. 

године

Наставник ветеринарске групе предмета
на одређено време до повратка радника, а најдуже 

до 31. августа 2016. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове прописане 
одредбама члана 120 до 122 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 55/13) и Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, број 9/2013). Уз пријаву доставити ове-
рену фотокопију дипломе и извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију). За радна места на којима 
се настава изводи на мађарском наставном језику, кандидат 
је дужан да достави доказ о знању мађарског језика. Доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекар-
ско уверење о психичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

Наука и образовање
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ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“ 
26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11 

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 60% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 

најкасније до 23.12.2019. године 

УСЛОВИ: завршене студије другог степена - мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; заврше-
не основне студије у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; професор техничког образовања, професор 
технике, професор технике и информатике, професор инфор-
матике и техничког образовања, професор техничког образо-
вања и машинства, професор технике и машинства, професор 
машинства, професор електротехнике, професор техничког 
образовања и техничког цртања, професор техничког обра-
зовања и физике, професор физике и основа технике, профе-
сор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за 
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основну школу, професор 
физике и основа технике за основну школу, професор технич-
ког образовања и васпитања, професор техничког васпитања 
и образовања, професор политехничког образовања и вас-
питања, професор политехничког васпитања и образовања, 
професор политехничког образовања, професор технике и 
графичких комуникација, професор производно техничког 
образовања, дипломирани педагог за техничко образовање, 
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор 
основа технике и производње, професор политехнике, профе-
сор технике и медијатекарства, професор техничког образо-
вања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физи-
ке и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну школу - мас-
тер, дипломирани професор технике и информатике - мас-
тер, дипломирани професор технике мастер, мастер профе-
сор технике и информатике, мастер професор информатике 
и технике, професор основа технике и информатике. Канди-
дат треба 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 школи, у складу са европским систе-
мом преноса бодова. У радни однос у школи може да буде 
примљено лице које има: одговарајуће образовање; психичку 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому, односно 
уверење одговарајуће врсте и степена образовања (оверена 
фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци, оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (на новом обрасцу), доказ о познавању српског 
језика - признаје се диплома, доказ о стеченом образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у школи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Уверење о 
некажњавању школа прибавља службеним путем. Психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима канди-
дата који уђу у ужи избор, врши надлежна служба за послове 
запошљавања - доказ о испуњености овог услова прибавља 

школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
на конкурс доставити на адресу: Основна школа „Мирослав 
Антић Мика“, Панчево, Душана Петровића Шанета 11, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“
26207 Идвор, Михајла Пупина 51

тел. 013/676-229
e-mail: skolaidvor@madnet.rs

Наставник техничког и информатичког 
образовања

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

одсуства ради неге детета, а најдуже до 31.08.2017. 
године

Наставник математике
са 10% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одуства ради неге детета, а најдуже до 31.08.2017. 
године

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са неплаћеног одсуства, 

односно до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања и да 
има одговарајуће образовање: на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије -мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр.76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010), почев од 10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат мора 
да има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о 
степену и врсти образовање наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013). Уз пријаву на конкурс доставити: овере-
ну фотокопију дипломе - уверења о стеченом одговарајућем 
високом образовању, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), оверену фотокопију додатка дипломи или овере-
ну фотокопију индекса или потврду високошколске установе 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова 
прексе у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова, потврду о језику на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду, а уве-
рење да кандидат није осуђиван школа преибавља по служ-
беној дужности. Проверу психофизичких спосебности канди-
дата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба 
за послове запошљавања. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са потребном 
документацијом за заснивање радног односа доставити на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне молбе неће се разматрати. О резултатима конкурса 
кандидати ће бити обавештени у законском року.

Наука и образовање
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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): да кандидат има одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(кандидат 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 психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља 
изборани кандидат пре закључења уговора о раду); 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 (доказ прибавља школа); држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни 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 пријва. 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 
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“
26310 Алибунар, Вука Караџића 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће висо-
ко образовање из члана 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење 
и 68/2015), за наставника или стручног сарадника основне 
школе; да поседује дозволу за рад (положен стручни испит, 
односно испит за лиценцу за наставника или психолога или 
педагога); најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; положен испит за директора школе (изабрани канди-
дат је дужан да положи испит за директора школе у законом 
прописаном року); да је психички, физички и здравствено спо-
собно за рад са децом и ученицима; да има држављанство 
Републике Србије; које није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело или привредни преступ утврђен Зако-
ном о основама система образовања и васпитања (прибавља 
установа); да зна језик на коме се остварује овразовно-васпит-
ни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: 
извод из матичне књиге рођених на новом образцу, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију истог); оверену фотокопију дипломе о високој 
стручној спреми; оверену фотокопију уверења о положеном 
стучном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, 
односно психолога или педагога, фотокопију радне књижи-
це, потврду о стеченом радном стажу у области образовања 
и васпитања од послодаваца где га је стекао (потврда мора 
да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно 
место на које је кандидат био распоређен и време трајања 
рада из области образовања и васпитања), лекарско уверење 
са утврђеним психичким, физичким и здравственим способ-
ностима за рад са децом и ученицима, издато у претходних 
6 месеци. Уверење о положеном испиту за директора се не 
прилаже, јер министар није донео подзаконски акт о испиту за 
директора установе. Кандидат који буде изабран биће у оба-
вези да положи испит за директора установе, сходно роковима 
прописаним Законом о основама система образовања и вас-
питања и условима које пропише надлежни министар. Пред-
ност за избор директора установе образовања и васпитања 
има кандидат који је стекао неко од звања према прописи-
ма из области образовања. Поред наведеног, кандидат тре-
ба у пријави да наведе краће биографске податке и приложи 
податке о кретању у досадашњој служби или радном односу 
и доказе о својим стручним и организационим способностима. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереним 
фотокопијама, неће се узети у разматрање. Оверене фотоко-
пије не могу бити старије од 6 месеци. Пријаве са документа-
цијом и прилозима достављају се искључиво поштом, на адре-
су Основне школе „Братство и јединство“, Вука Караџића 4, 
26310 Алибунар или се предају лично у секретаријату школе.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОШ „УГРИН БРАНКОВИЋ“
12240 Кучево, Вука Караџића бб

тел. 012/850-131

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

краја школске 2015/2016. године

УСЛОВИ: Поред услова за пријем у радни однос утврђених у 
члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
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24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуња-
ва и услове утврђене у чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи: да има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама 2. 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 високо 
образовање до 10 септембра 2005. године; наставник, васпи-
тач и стручни сарадник мора имати образовање из педагош-
ких, психолошких 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. Наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије, психологије и методике или је положио испит за 
лиценцу, односно стручни испит, сматра се да има образо-
вање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина; 
послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да 
обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу); без лиценце 
може да ради као наставник, васпитач и стручни сарадник: 
1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи); 2. лице које испуњава услове за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника са радним стажом стече-
ним ван установе (најдуже 2 године од дана заснивања рад-
ног односа у установи); 3. лице које је засновало радни однос 
на одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 
2 године од дана заснивања радног односа ); 4. сарадник у 
предшколској установи (ако има образовање из члана 8 став 4 
Закона); 5. педагошки асистент и помоћни наставник. Посло-
ве наставника историје може да обавља лице које је стекло 
неко од следећих звања: професор историје, професор исто-
рије и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, 
дипломирани историчар - мастер. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани - мастер, треба да 
имају завршене основне академске студије историје.

ОСТАЛО: 1. да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 2. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 3. да има држављанство Републике Србије; 4. 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно достави: 
доказ о одговарајућем високом образовању (оверена фотоко-
пија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања) 
и доказ о образовању из педагошких, психолошких и мето-
дичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који издаје 
високошколска установа); уверење о држављанству - ориги-
нал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рође-
них - оригинал или оверена фотокопија; доказ да је стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику или 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (диплома/уверење издато на српском 
језику сматра се доказом о знању српског језика). Извештај 
из казнене евиденције прибавља школа по службеној дуж-
ности. Лекарско уверење (оригинал или оверена фотокопија) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Психолошку процену способ-
ности врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. У року од 8 дана од добијања 
резултата психолошке процене директор доноси одлуку о 
избору кандидата. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 

дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на адресу школе: ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево, Вука 
Караџића бб, 12240 Кучево. У обзир ће се узети само благо-
времене и потпуне пријаве. За све додатне информације обра-
тити се директору школе на број телефона: 012/850-131.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „12. ДЕЦЕМБАР“

36310 Сјеница, Нова бб

Професор хемије
на одређено време до повратка запосленог са 

функције, најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања. 
Поред општих услова прописаних Законом о раду, услова про-
писаних Законом о основном образовању и васпитању, Зако-
ном о основама система образовања и васпитања, кандидати 
треба да испуњавају и следеће услове: одговарајуће обра-
зовање, односно VII степен стручне спреме у одговарајућем 
занимању, у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 
1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09, 4/09, 3/10, 11/2012, 15/13); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност (лекарско 
уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду); да испуњавају услове прописане чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати су дужни доставити следећу документацију: дипло-
му о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, лекарско уверење. Уверење 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 - прибавља школа по службеној дуж-
ности. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене молбе неће се узимати у разматрање. 
Потребну документацију слати на горенаведену адресу.

СМЕДЕРЕВО
ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ

11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено време преко 60 

дана

УСЛОВИ: у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника у гимназији („Службени гласник - Просветни 
гласник“, 15/13); психичка, физичка и здравствена способност 
за рад у установи, 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 је 
држављанин Републике Србије; знање српског језика, образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
или да је кандидат у току студија положио испите из психо-
логије и педагогије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу. У поступку одлучивања о избору настав-
ника, васпитача и стручног сарадника директор ће извршити 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Напомена: 
Сви кандидати подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. 
Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању 
услова конкурса: доказ о одговарајућем образовању и доказ 
о држављанству Републике Србије, као и уверење или други 
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документ о положеним испитима из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (оверене фотокопије или у оригиналу). 
Кандидати са завршеним мастер студијама достављају и ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним основним академским 
студијама. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности (лекарско уверење) подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата при-
бавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати у поступку избора кандидата. Рок за пријаву на 
оглас је 8 дана од дана објављивања.

Наставник рачунарства и информатике
са 50% радног времена, на одређено време преко 60 

дана

УСЛОВИ: у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника у гимназији („Службени гласник - Просветни 
гласник“, број 15/13); психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад у установи; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да је држављанин Републике Србије; знање српског језика, 
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 или да је кандидат у току студија положио испите из 
психологије и педагогије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу. У поступку одлучивања о избору настав-
ника, васпитача и стручног сарадника директор ће извршити 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Напомена: 
Сви кандидати подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. 
Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању 
услова конкурса: доказ о одговарајућем образовању и доказ 
о држављанству Републике Србије, као и уверење или други 
документ о положеним испитима из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (оверене фотокопије или у оригиналу). 
Кандидати са завршеним мастер студијама достављају и ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним основним академским 
студијама. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности (лекарско уверење) подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата при-
бавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати у поступку избора кандидата. Рок за пријаву на 
оглас је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11328 Водањ

тел. 026/4715-004

Секретар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/2014), кандидат треба да испуњава 
и услове утврђене чл. 68 и 120 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 
68/2015): да поседује одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, 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 и да има држављан-
ство Републике Србије. Кандидат је дужан да достави: пријаву 

са основним подацима о себи или радну биографију (осим за 
лица која први пут заснивају радни однос), диплому или уве-
рење о стеченом образовању - оригинал или оверена копија, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија). Уверење о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања прибавља школа, а 
лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб

тел. 026/641-290

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана, са непуним радним временом - 17 

сати недељно

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, без обзира на изречену 
правну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за 
пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије и оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 
дана од дана добијања психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима.

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

Наставник француског језика
на одређено време ради замене запослене

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Поред општих услова, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане 
чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Поред пријаве, кандидати достављају овере-
не фотокопије докумената, не старије од 6 месеци, којима 
доказују да испуњавају услове огласа: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, лекарско уверење, уверење да 
нису осуђивани или под истрагом, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

СОМБОР
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ

25000 Сомбор, Подгоричка 4

Доцент за ужу научну област Информатика 
са методиком наставе

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
рачунарских наука; научни назив доктора наука електротехни-
ке и рачунарства, изборни модул информатика; научни назив 
доктора наука - математичке науке; научни назив доктора 
организационих наука - изборни модул информациони систе-
ми и менаџмент; научни назив доктора наука - дизајнер медија 
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у образовању; научни назив доктора наука информатике у 
образовању; научни назив доктора наука информатике; науч-
ни назив доктора науке методике наставе информатике; науч-
ни назив доктора науке информационих технологија; научни 
назив доктора науке пословне информатике; научни назив 
доктора наука техничких наука. Кандидати морају испуња-
вати и остале услове предвиђене Законом о високом образо-
вању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбо-
ру. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе 
основних, магистарских - мастер и докторских студија, кратку 
биографију, библиографију објављених радова и саме радо-
ве, оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о некажњавању и лекарско уверење. 
Непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом достављају се Педагошком факултету у Сомбору. Посту-
пак избора у звање и заснивање радног односа спроводи се 
у складу са одредбама Закона о високом образовању, одред-
бама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и 
Статута општих аката Факултета. Рок за пријаву је 15 дана од 
објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „АВРАМ МРАЗОВИЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2

тел. 025/412-941

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 
неплаћеног одсуства, до 30.06.2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), и то: да има 
одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; 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 Европ-
ским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању; уверење или потврду 
високошколске установе о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; уверење суда да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци); фотокопију личне карте. Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за 

рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), изабрани 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве се достављају на адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана од 
објављивања огласа.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22410 Пећинци, Школска 8

тел/факс: 022/436-166

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

функције помоћника директора, за рад у подручном 
одељењу у Прхову

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, односно одсуства ради неге 
детета, за рад у подручном оделењу у Суботишту

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме стечен на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који је уређивао високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, члан 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тума-
чење и 68/15), у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13); да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена чланом 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 приложити: краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе, доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи током студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; наставник који 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања и члана 121 став 10 ЗОСОВ 
- оверена фотокопија уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу; оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених, доказ о знању српског језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад у овој школи, ако 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кан-
дидат доставља писмени доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ из 
казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и 
ставом 3 истог члана Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа. Документа се достављају у ори-
гиналу или у овереној копији, са назнаком: „За конкурс”, лично 
или поштом, на горенаведену адресу и иста се по окончању 
конкурса не враћају кандидатима. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Сва 
додатна објашњења могу се добити у секретаријату школе, на 
број телефона: 022/436-166.

Наука и образовање
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СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50

тел. 024/558-063

Наставник енглеског језика
у матичној школи, у вишим одељењима, са 50% 
норме рада на српском наставном језику и 50% 
норме рада на хрватском наставном језику, 50% 

норме рада у нижим одељењима у матичној школи 
и издвојеном одељењу у Малој Босни, на одређено 

време
2 извршиоца

УСЛОВИ: На основу чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава услове 
прописане законом: да има одговарајуће високо образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, за наставника основне школе: филозоф-
ски факултет - професор енглеског језика; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (пре закључења уговора о раду); да има држављанство 
Републике Србије; 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.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз молбу за конкурс достави 
оригинал или оверену копију дипломе о завршеном образо-
вању и уверење о држављанству РС. Оглас остаје отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Молбе слати на горе-
наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента са докторатом 
за ужу област Рачуноводство, анализа и 

ревизија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
економских наука. Поред наведених услова, кандидати тре-
ба да испуне и друге услове прописане 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 изменама 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. годи-
не и 09.07.2015. године и Правилника о избору наставника и 
сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 
15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. 
године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверене 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 уста-
нови, као и остале доказе који упућују на испуњеност усло-
ва предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом 
и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 
9-11, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
24000 Суботица, Козарачка 2а

тел. 024/554-300

Асистент за ужу научну област 
Саобраћајнице, на модулу за 

саобраћајнице студијског програма 
Грађевинарство

на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, студент док-
торских студија на студијском програму Грађевинарство, који 
је претходне нивое студија завршио/ла са укупном просечном 
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. 
Кандидат поред општих услова треба да сипуњава и усло-
ве предвиђене одредбама члана 65 Закона о високом обра-
зовању и члана 2 Правилника о начину и поступку стицања 
зања и заснивање радног односа наставника Универзитета у 
Новом Саду, члана 122 Статута Грађевинског факултета Субо-
тица. Уз пријаву на конкурс треба приложити кратку биогра-
фију и диплому факултета. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле прија-
ве се неће разматрати. Ближе информације се могу добити 
на телефон: 024/554-300. Пријаве са доказом о испуњавању 
услова слати на горенаведену адресу.

УЖИЦЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/811-498, 031/714-134, 031/714-268

Секретар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова предвиђе-
них законом испуњава и посебне услове прописане одредба-
ма чл. 8, 68 и чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 
55/2013, 35/2015- аутентично тумачење и 68/15). Уз пријаву 
на конкурс потребно је приложити одговарајућу документа-
цију (оверене фотокопије које се не враћају кандидатима), 
којом се доказује испуњеност прописаних услова: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављан-
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ству, извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености 
услова о психичкој, физичкој и здравственој способности под-
носи се пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа по службеној дужности. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

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. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или 
путем поште на горенаведену адресу послодавца. Лице за 
контакт: Радован Гавриловић.

ШАБАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„СУНЦОКРЕТИ“
15225 Владимирци, Светог Саве 74

Васпитач
у припремној предшколској групи, на одређено 

време до повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и да поседује дозволу за рад, на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање; да има психич-
ку, 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 образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Докази о испуњености услова из члана 120 ЗОСОВ став 1 тач-
ке 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, из тачке 2 приликом 
закључења уговора о раду, а из тачке 3 прибавља установа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
радну и личну биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оверен препис - фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оверен препис - фотокопију 

дипломе о положеном стручном испиту. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
документима слати на горенаведену адресу. Кандидати ће 
бити писмено обавештени о резултату конкурса у року од 
15 дана од дана истека рока за подношење пријава. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 
015/513-286 - рачуноводство ПУ „Сунцокрети“ Владимирци.

ВРАЊЕ
ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб

тел. 017/812-870

Професор физике
на одређено време до повратка радника са 

функције, са 75% радног времена

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет - смер 
физика, дипломирани физичар.

Професор психологије
са 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске године, односно до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, дипломирани пси-
холог.

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба да испуња-
вају и услове из члана 120 став 1 и члана 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања и услове у погледу стручне 
спреме предвиђене Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији. Уз пријаву приложити доказ о стручној спре-
ми (оверен препис или фотокопија дипломе, односно уверења 
о дипломирању), извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и уверење суда да кандидат није под истрагом.

ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА СТАНКОВИЋ“
Општина Бујановац, Село Кленике

тел. 017/58-119

Наставник историје
на одређено време до повратка радника са функције, 

а најдуже на 4 године, са 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 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.

ОСТАЛО: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат испуња-
ва услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 
52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013), да у складу са чл. 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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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 бодова 
(кандидат 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 наведених дисци-
плина). Уз пријаву кандидат подноси следеће доказе: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа. Директор школе врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких 
способности, у року од осам дана од дана истека рока подно-
шење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Директор 
доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана од дана 
добијања резултата провере психофизичких способности. Рок 
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана оглашавања у 
публикацији „Послови“. Пријаве уз потребну документацију 
слати на адресу: Основна школа „Бора Станковић“, 17524 Кле-
нике. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

Општина Бујановац, Село Кленике
тел. 017/58-119

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за именовање директора школе може 
се пријавити кандидат који поред општих услова утврђених 
у закону испуњава и следеће услове: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, педагога и 
психолога из члана 59 став 5 и члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник Републике 
Србије“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тума-
чење и 68/15), стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08), почев од 10. 
септембра 2005. године или високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. 
године; да поседује дозволу за рад наставника, педагога или 
психолога; обуку и положен испит за директора установе; нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: радну биографију и оквирни 
план рада за време мандата, оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању, оверену фотокопију лиценце (доз-
воле за рад) за наставника или стручног сарадника, односно 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију уверења о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора, потврду о раду у области образовања 
и васпитања, оригинал уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), оригинал извод из матичне књиге рођених. С 
обзиром да Министарство просвете није донело подзаконски 
акт који уређује програм, обуку, начин и поступак полагања 
испита за директора установе, пријава која не буде садржа-

ла наведени документ неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском року по доно-
шењу подзаконског акта положи испит за директора. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве уз потребну доку-
ментацију слати на адресу: Основна школа „Бора Станковић“, 
17524 Кленике. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
17531 Јелашница (код Сурдулице)

тел. 017/476-250

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

године (до 31.08.2016.)

УСЛОВИ: 1. најмање средња стручна спрема и познавање 
ромског језика (било који дијалект); радно искуство у раду 
са децом из осетљивих друштвених група, посебно ромском 
децом; завршена обавезна уводна обука за педагошког асис-
тента у организацији Министарства просвете; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 4. држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву приложити: оверену копију 
дипломе и уверење о држављанству. Доказ из тачке 2 подноси 
се пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља 
школа.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
17500 Врање, Село Ратаје

тел. 017/59-035, 017/59-003

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. За директора може бити изабрано лице које има 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14 и 45/15 - аутентично тумачење), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да испуњава услове за 
наставника, педагога или психолога школе; 3. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 4. да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и за које није утврђено дис-
криминаторно понашање; 5. да има држављанство Републике 
Србије; 6. да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; 7. да има дозволу за рад (лиценцу), обуку и поло-
жен испит за директора установе (програм обуке за директора 
школе и Правилник о полагању испита за директора школе 
нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да поло-
жи испит у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
тј. од дана када се за то испуне законски услови); 8. да има 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат подноси: радну биографију, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем обра-
зовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, потврду о раду у области образовања, лекарско уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (издаје га надлежна здрав-
ствена установа и не може бити старије од 6 месеци), оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
уверење да није под истрагом и да није подигнута оптужница 
(прибавља кандидат код суда, не старије од 6 месеци), доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику), оквирни план рада за време мандата и остала 
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о 
избору (факултативно). Уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља школа по службе-
ној дужности. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на 
адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора 
школе“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17530 Сурдулица, Јадранска бб

тел. 017/815-950

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

године (31.08.2016.)

УСЛОВИ: 1. најмање средња стручна спрема и да кандидат 
познаје ромски језик (било који дијалект), искуство у раду 
са децом из осетљивих друштвених група, посебно ромском 
децом, завршена обавезна уводна обука за педагошког асис-
тента у организацији Министарства просвете; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс кандидат подноси оверену копију дипломе и уверење 
о држављанству. Доказ из тачке 2 подноси се непосредно пре 
закључења уговора о раду (изабрани кандидат), а доказ из 
тачке 3 прибавља школа.

ВРШАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитача 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
да има завршену вишу школску спрему, односно одговарајућу 
високу школску спрему на студијама првог степена (основне 
струковне студије) у трајању од три године (VI степен стручне 
спреме) или на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије - VII степен стручне спре-
ме); да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; држављанство Републике Србије; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о стеченом образовању (оверен препис 
или оверена фотокопија дипломе или уверења) и доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству). 
Пријаве треба слати на горенаведену адресу.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
26330 Уљма, Трг ослобођења 3

тел. 013/898-242

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене одсутне 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и чл. 3 Правилника 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 извођење 
наставе српског језика: професор српског језика и књижев-
ности, професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, про-
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фесор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским јези-
цима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнос-
ловенским књижевностима, професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским језицима, профе-
сор српскохрватског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изво-
ди на мађарском, односно русинском или румунском језику, 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску и 
општу књижевност, професор југословенске књижевности са 
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и срп-
ски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност, професор српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине, професор српског језика и српске 
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филоло-
гија(српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик 
са компаратистиком), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филоло-
гија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност).
ОСТАЛО: Кандидат мора да има, у складу са чл. 8 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 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. Кандидат који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из наведених 
дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије доста-
ве: оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старијег од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченог на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, издат од стране одго-
варајуће високошколске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и 
психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кан-
дидат није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) - подноси изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа служ-
беним путем. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Директор 
врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове кон-
курса у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава 

и упућује их на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. О датуму провере психофизичких способности кандидати 
ће бити благовремено обавештени. Директор доноси одлуку 
о избору кандидата у року од 8 дана од добијања резултата 
психолошке процене кандидата за рад са децом и ученицима 
од надлежне службе за послове запошљавања. Неблаговре-
мене пријаве биће одбачене. Пријаве на конкурс са траженом 
документацијом могу се поднети лично или поштом на горе-
наведену адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
26300 Вршац, Трг победе 4

тел. 013/834-967

Наставник флауте
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће законске 
услове: да имају одговарајуће образовање из члана 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године; 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; наставник флауте: дипломирани 
музичар - флаутиста, дипломирани музичар, усмерење флау-
тиста, академски музичар флаутиста, мастер музички уметник, 
професионални статус флаутиста; да имају психичку, физич-
ку 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-васпит-
ни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о одгова-
рајућем образовању; доказ о положеном испиту из педагогије, 
психологије и методике у току студија (уверење са факулте-
та или оверена фотокопија индекса за наведене предмете); 
потврду са факултета о језику на коме се изводила настава; 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне 
карте. Доказ из члана 120 став 1 ЗОСОВ, тачке 1, 4 и 5 подносе 
кандидати, док доказ из тачке 3 конкурса прибавља школа, а 
из тачке 2 подноси само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сва приложена документа морају бити ори-
гинална или оверене фотокопије. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве слати путем поште, на адре-
су: Музичка школа „Јосиф Маринковић“, Вршац, Трг победе 4.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

Кувар - сервир/ка у школској кухињи
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање - III или IV степен стручне спреме, кувар; 2) да 
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имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву или молбу по расписаном огласу доставе следећа 
документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе, однос-
но сведочанства којим доказују одговарајуће образовање и 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, 
не старијег од 6 месеци. Доказ о испуњености услова из тачке 
2 доставља накнадно изабрани кандидат, док доказ из тачке 
3 прибавља школа. Пријаве са потребним документима слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или лич-
но доставити управи школе. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Информације о конкурсу могу се добити 
на број телефона: 023/771-041 или код секретара школе.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб 

Наставник у сва звања за ужу научну 
област Педагошко-дидактичке науке

са 30% радног времена, на период од пет година, а 
редовни професор на неодређено време

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор педагошких наука, 
способност за наставни рад, који има научне, односно струч-
не радове објављене у научним часописима или зборницима, 
са рецензијама. Услови за звање ванредног професора: док-
тор педагошких наука, способност за наставни рад, који има 
научне, односно стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима, са рецензијама, као и више науч-
них радова од значаја за развој науке у ужој научној области 
објављених у међународним или водећим домаћим часописи-
ма, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, 
студија, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), однос-
но руковођење или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу 
научну област за коју се бира и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима. Услови за 
звање редовног професора: доктор педагошких наука, спо-
собност за наставни рад, који има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој 
науке, као и више научних радова од значаја за развој нау-
ке у ужој научној области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално 
стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални 
метод, и сл.), односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима, већи број научних радова који утичу на развој 
научне мисли у ужој области објављених у међународним 
или водећим часописима, са рецензијама, већи број научних 
радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим 
научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или ори-
гинално стручно остварење, остварене резултате у развоју 
научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у заврш-
ним радовима на специјалистичким и мастер академским сту-
дијама.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Хемија и заштита животне средине

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија хемије који је 
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова 
конкурса: биографија, оверене фотокопије диплома о одго-
варајућем академском звању, списак објављених научних и 
стручних радова, књиге и сами радови), подносе се Факултету 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрења-
нин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком: „За конкурс“, телефон: 
023/550-501.

Посао се не чека, посао се тражи

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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У мојој установи се у овом тренутку ради на рацио-
нализацији броја запослених и многи од нас ће остати 
без посла. Као технолошки вишак имаћемо право на нов-
чану накнаду, али нас занима како се она обрачунава, да 
бисмо знали на која средства можемо да рачунамо.

Основица за утврђивање висине новчане накнаде јесте 
просечна зарада, односно плата или накнада зараде, однос-
но накнада плате која је незапосленом исплаћена у складу 
са законом у последњих 12 месеци који претходе месецу у 
којем је престало осигурање. Ако зарада није исплаћена или 
је исплаћена у износу нижем од основице на коју је обрачу-
нат допринос, основицу за утврђивање висине новчане нак-
наде чини основица на коју је обрачунат допринос за обавез-
но осигурање за случај незапослености и за који је поднета 
појединачна пореска пријава надлежном органу, у складу са 
законом.

Ако незапосленом у последњих 12 месеци који прет-
ходе месецу у којем је престало осигурање није обрачунат 
допринос за обавезно осигурање за случај незапослености и 
није поднета појединачна пореска пријава надлежном орга-
ну у складу са законом, висина новчане накнаде утврђује се 
у најнижем износу, у складу са законом.

Новчана накнада утврђује се у висини од 50 одсто ос-
новице. Не може бити виша од 160 нити нижа од 80 одсто 
минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду 
за месец у којем се врши исплата новчане накнаде. Новчана 
накнада одређује се на основу броја радних часова за месец 
за који се врши исплата. Износ новчане накнаде који чини 
основицу за обрачун доприноса умањује се за износ допри-
носа обрачунатог по важећим стопама и тај умањени износ 
исплаћује се кориснику новчане накнаде.

Параметри за утврђивање минималног и макси-
малног износа новчане накнаде су:

- минимална цена рада по часу, важећа на дан
исплате новчане накнаде
- број радних часова за месец за који се врши
исплата новчане накнаде
- стопа доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање
- стопа доприноса за здравствено осигурање
- стопа доприноса за осигурање за случај
незапослености
- стопа пореза
- износ пореског ослобођења.
Приликом обрачуна новчане накнаде за исплату, врши 

се упоређивање износа утврђеног решењем са износом ми-
нималне и максималне новчане накнаде. Новчана накнада 
утврђује се у бруто износу, а исплаћује кориснику умањена 
за износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и 
износ доприноса за здравствено осигурање обрачунат по ва-
жећим стопама.

У прилогу дајемо примере обрачуна новчане накнаде 
за март 2015. године, која се врши дана 24.04.2015. године:

- минимална цена рада по часу важећа на дан
исплате новчане накнаде: 121 РСД

ОБРАЧУН ПРАВА НА НАКНАДУ
- број радних часова за месец за који се врши
исплата новчане накнаде: за март 2015. године - 176
- стопа доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање: 14,00 одсто
- стопа доприноса за здравствено осигурање: 5,15 одсто
- стопа доприноса за осигурање за случај
незапослености: 0,75 одсто
- стопа пореза 10,00 одсто
- износ пореског ослобођења: 11.433,00 РСД
Пример 1. Минимална новчана накнада
- Просечна зарада или основица: 30.000 РСД
- 50 одсто основице: 15.000 РСД (у накнади су садржа-

ни доприноси за здравствено и ПИО осигурање)
- 100 одсто минималне (бруто) зараде на дан 23.04.2015. 

године: 28.748,50 РСД
- 80 одсто минималне (бруто) зараде: 22.998,80 РСД
- 160 одсто минималне (бруто) зараде: 45.997,60 РСД

Како је новчана накнада утврђена решењем у износу 
од 15.000 динара мања од 80 одсто минималне зараде, то ће 
се новчана накнада обрачунати у износу од 22.998,00 дин, а 
исплатити умањена за износ доприноса за пензијско и ин-
валидско и здравствено осигурање (8.348,56 дин), у износу 
од 14.650,24 динара.

Пример 2. Новчана накнада утврђена решењем у из-
носу вишем од минималне, а нижем од максималне нов-
чане накнаде

- Просечна зарада или основица: 70.000 РСД
- 50 одсто основице - 35.000 РСД (у накнади су садржа-

ни доприноси за здравствено и ПИО осигурање)
- 100 одсто минималне (бруто) зараде на дан 

23.04.2015. године: 28.748,50 РСД
- 80 одсто минималне (бруто) зараде: 22.998,80 РСД
- 160 одсто минималне (бруто) зараде: 45.997,60 РСД
Како је новчана накнада утврђена решењем у износу 

од 35.000 динара виша од 80 одсто, а нижа од 160 одсто ми-
нималне (бруто) зараде, то ће се новчана накнада обрачуна-
ти у износу утврђеном решењем, а исплатити умањена за 
износ доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено 
осигурање (12.705,00 дин), у износу од 22.295 динара.

Пример 3. Новчана накнада утврђена решењем у 
износу вишем од износа максималне новчане накнаде

- Просечна зарада или основица: 100.000 РСД
- 50 одсто основице - 50.000 РСД (у накнади су садржа-

ни доприноси за здравствено и ПИО осигурање)
- 100 одсто минималне (бруто) зараде на дан 23.04.2015. 

године: 28.748,50 РСД
- 80 одсто минималне (бруто) зараде: 22.998,80 РСД
- 160 одсто минималне (бруто) зараде: 45.997,60 РСД
Како је новчана накнада утврђена решењем у изно-

су од 50.000 динара виша од 160 одсто минималне (бруто) 
зараде, то ће се новчана накнада обрачунати у износу од 
45.997,60 динара, а исплатити умањена за износ допри-
носа за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање 
(16.697,13 дин), у износу од 29.300,47 дин.

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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У оквиру пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања 
маргинализованих и угрожених група становништва“, немачка организација „Хелп“ ове 
године за град Крушевац обезбедила је 77 хиљада евра. 

Могућности добијања бесповратних средстава за покретање сопственог посла и на-
бавку опреме у вредности од 1.500, 2.400 и 3.600 евра представљене су у крушевачкој 
Градској управи. Конкурс је отворен до 1. фебруара.

АКТУЕЛНО   Немачка организација „Хелп“ ове године за град Крушевац 
обезбедила 77 хиљада евра

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМУ
Помоћ за покретање сопственог посла и набавку опреме у вредности 

од 1.500, 2.400 и 3.600 евра. Конкурс отворен до 1. фебруара

Сарадња НСЗ и Средње пољопривредно-
хемијске школе у Краљеву

ПОСАО ИЛИ ФАКУЛТЕТ?

Филијала Краљево НСЗ већ више година успешно 
сарађује са Средњом пољопривредно-хемијском 
школом „Др Ђорђе Радић“ из Краљева. Ученици за-
вршних разреда су исказали интересовање за услу-

ге професионалне оријентације и обуку за активно тражење 
посла. Филијала Краљево им је изашла у сусрет и омогућила 
да у разговору са стручним сарадницима НСЗ добију инфор-
мације о начинима тражења посла и сопственој активности у 
том процесу, као и о начину избора будућег занимања.

Обука за активно тражење посла одржана је 18. јануара 
у просторијама школе. Предавач на обуци био је Србислав 
Антонијевић, саветник за незапослена лица и вођа Клуба за 
тражење посла, а присуствовало је тридесетак ученика који 
се образују на смеровима: месар, цвећар, пекар, фармацеут-
ски техничар, техничар хортикултуре. 

Из разговора са ученицима може се закључити да већи-
на планира да упише факултет, а остали да се одмах запосле, 
па ће им од посебног значаја бити информације о пријављи-
вању на евиденцију НСЗ и практични савети о писању радне 
биографије, пропратног писма, затим о разговору са посло-
давцем и понашању на радном месту. С.А.

Тржиште рада у Суботици

Последњег дана децембра на 
евиденцији НСЗ регистровано 8.879 
лица, што је за 11,24 одсто мање у 

односу на крај 2014. године

ЗАПОСЛЕНО 20 
ОДСТО ВИШЕ 

ЉУДИ НЕГО У 2014.

Број незапослених Суботичана регистрованих на еви-
денцији Националне службе за запошљавање пао је испод 
9.000, што је за око 11 одсто мање него лани. Истовремено 
је повећан број запослених са евиденције, и то у још већем 
проценту. У локалној самоуправи оцењују да су ове бројке по-
казатељ и већег запошљавања у граду, али и одлазака Субо-
тичана у иностранство захваљујући двојном држављанству.

У Суботици је последњег дана прошле године на евиден-
цији Националне службе за запошљавање било регистровано 
8.879 лица, што је за 11,24 одсто мање у односу на крај 2014. 
године. Током целе прошле године са евиденције је запослено 
скоро 20 одсто више људи него у 2014. години.

У локалној самоуправи тврде да се повећање броја за-
послених осети кроз повећање наплаћених пореза на зараде, 
али истовремено признају да је смањење броја незапослених 
последица и одлива становништва.

Анализа Националне службе за запошљавање показује 
да је од 141.554 становника Суботице формално запослено 
37.060. Просечна зарада једног Суботичанина у новембру 
прошле године износила је 40.436 динара.

Сосијете женерал банка и Факултет организационих наука организовали су студију случаја на тему малог бизниса, а тим 
студената који је победио награђен је тронедељном праксом у тој банци. У пројекту је у претходна два месеца, током зимског 
семестра, учествовало 25 студената и запослени у банци као ментори. Како су рекли представници жирија, студенти ће током 
праксе моћи да стекну пословна искуства која су важна за даљи професионални развој.

„Циљ овог пројекта је био да приближимо теорију пракси, тачније да наши млади људи, студенти, стекну више прак-
тичног искуства, да приближимо банкарски менаџмент и банкарско пословање ономе што већ уче на факултету“, рекла је за 
„Танјуг“ директорка Одељења продаје у малом бизнису у Сосијете женерал банци Биљана Пешић.

Она је навела да су сви тимови имали одличне идеје, применљиве у пракси. Победнички тим је одлучио да представи 
идеју нових банкомата, покретну банку која би, како кажу, превасходно била од велике користи предузетницима.

„Одлучили смо да представимо нове банкомате, нову покретну банку која би олакшала првенствено уплату пазара и 
пословање платног промета, а у повезивању банке са кластерима видели смо највећи потенцијал“, објаснио је идеју члан 
победничког тима Растко Дамјановић, студент треће године ФОН-а, на смеру менаџмент.

Сосијете женерал банка и ФОН организовали студију случаја на тему малог бизниса

ПОБЕДНИЧКОМ ТИМУ ПРАКСА У БАНЦИ
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Подједнако ме је занимала ручна израда сапуна и свећа, али сам се на крају определила за 
воскарство, које је изазов за креативне, веште и предузетне

Муштерије све чешће свраћају у воскарску продав-
ницу у Пашићевој улици у Зрењанину. Декора-
тивне, ароматизоване свеће разних облика при-
вукле су протеклих празничних дана и купце који 

су желели да украсе сопствени дом или да ове уметнички 
обликоване производе однесу драгим људима на дар - пише 
лист „Зрењанин“.

По струци текстилни техничар, Биљана Кнежевић је 
дуги низ година радила у „Мидерима“, али са пропашћу тог 
некада угледног предузећа остала је без посла. Након годи-
на сналажења, ова предузетна жена се одлучила да покрене 
сопствени посао. Воскара „Кнежевић“ отворена је средином 
децембра сада већ протекле године, уз помоћ програма за 
самозапошљавање НСЗ и субвенције од 160.000 динара. 

„Желели смо да то буде неки стари занат. Подједнако 
ме је занимала ручна израда сапуна и свећа, али сам се на 
крају определила за воскарство. Волим када могу да пустим 
машти на вољу, када направим леп и користан производ. 
Нема овде машина, све радим ручно. Парафин се најлепше 
слива када се свеће поливају на старински начин. Очекујем 
да ускоро и од надлежног министарства добијем сертифи-
кат“, прича Биљана за „Зрењанин“. 

Биљана је о изради свећа читала на интернету, сазнала 
је где може да се купи неопходан материјал, укључујући па-
рафин, фитиље, ароме... Ту су и украсни детаљи, који свећу 
чине свечаном и правим украсом за сваки дом. 

„Свеће су ароматизоване мирисима лаванде, помо-
ранџине коре, воћа... У радњу су дошли купци који живе у 
Бечу и дали ми идеју да направим чаше са свећама и кафом. 
Изгледа лепо и мирис је пријатан. Такође, ако купац има 
неки посебан захтев, зашто да га не испуним - ништа није 
неизводљиво“, каже Биљана и додаје да се поред стандард-
них свећа доста траже оне округле или у облику срца. Њена 
је жеља да од воска прави и верске свеће, по правилима која 
постоје за њихову израду. И даље ће проширивати асорти-
ман и настојати да изађе у сусрет захтевима купаца, за које 
верује да ће их бити све више. Ова предузетна жена верује у 
будућност старих заната. 

АКТУЕЛНО   Биљана Кнежевић је захваљујући подстицајним средствима НСЗ отворила 
воскарску радионицу

ПУТ ОД ТЕКСТИЛА ДО ПАРАФИНА 

Нема овде машина, све се ради ручно. Парафин се 
најлепше слива када се свеће поливају на

старински начин

Дуги низ година радила је у „Мидерима“, али са 
пропашћу тог некада угледног предузећа остала 

је без посла...

Филијала НСЗ у Чачку привела крају циклус обука за 2015. годину

ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ СВЕ ПОПУЛАРНИЈЕ
Кроз седам обука које су реализоване у Чачку, Ивањици и Горњем Милановцупро-

шло је 46 полазника. Посебну пажњу привукла је једномесечна обука за
геронтодомаћице

Недавно су у Филијали Чачак НСЗ завршене обуке за тржиште рада за 46 незапослених. 
У Горњем Милановцу организована је обука за енглески језик - почетни ниво, у Ивањици 
обука за немачки језик - почетни ниво, а у Чачку две обуке - за вођење пословних књига и за 
геронтодомаћице. За особе са инвалидитетом реализована је основна информатичка обука 
ЕЦДЛ - у Чачку, Ивањици и Горњем Милановцу.

Посебну пажњу привукла је једномесечна обука за геронтодомаћице. Полазнице су 
стекле стручне компетенције и потребна знања и вештине, као што су: познавање и примена 
основних принципа социјалне заштите и радне етике, препознавање и разумевање потреба 
корисника услуга, тј. старих лица, пружање помоћи приликом узимања лекова, одржавања 
хигијене, припреме и узимања хране, одржавање доброг и стабилног стања особе о којој брину.

Обука је садржала теоријски и практични део, који је реализован у сарадњи са Центром 
за социјални рад у Чачку. Центар је полазницама обезбедио праксу у породицама корисника 
на градском и сеоском терену.

О значају и улози послова геронтодомаћице говори и податак да је у 2015. години Центар 
за социјални рад града Чачка поднео два захтева за реализацију пројеката јавних радова, 
путем којих је по уговору о привременим и повременим пословима на период до 3 месеца 
ангажовано 19 лица. Помоћ је пружана старим лицима махом из сеоских подучја Заблаћа, 
Вапе, Горње Горевнице, Прељине и др.

Центар за социјални рад општине Горњи Милановац у 2015. години такође је реализовао 
јавни рад путем којег је на пословима геронтодомаћице ангажовано 6 особа.

Ана Дојчиловић
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МИ И ЕВРОПА   Сајт Glassdoor, који се бави светским тржиштем рада, саставио је листу 
најбољих европских земаља за тражење и добијање посла

ШАМПИОНИ ПЕЧАЛБЕ
Естонија је најпожељнија за запошљавање, јер има најмањи проценат становника без посла, 

као и најнижу стопу присилно скраћеног радног времена

Европа се уопштено сматра до-
брим местом за тражење пос-
ла, иако стопа запослености 
варира од државе до државе. 

Сајт Glassdoor, који се бави светским 
тржиштем рада, на основу економског 
истраживања тржишта саставио је 
листу најбољих европских земаља за 
тражење и добијање посла. Естонија, 
Норвешка, Велика Британија и Аус-
трија пружају најбоље изгледе за посао 
у Европи, а ове земље су чак боље или 
у рангу са Сједињеним Америчким Др-
жавама за запошљавање ван матичне 
земље, показало је истраживање. 

Истовремено, најгоре оцењене ев-
ропске земље, када је у питању рад, 
јесу Шпанија, Грчка и Португал, које 
имају стопу незапослености изнад 25 
одсто и, како истиче портал, драматич-
но висок ниво незапослености младих.

На изненађење бројних еконо-
миста, испоставило се да је Естонија 
најпожељнија земља за проналажење 
посла. Ова мала балтичка држава, у 
којој живи свега 1,3 милиона људи, 
показала се најповољнијом када је 
реч о ниској стопи привременог запо-
шљавања, привременог запошљавања 
младих и присилно скраћеног радног 
времена. Имају чак мање од три од-
сто привремено запослених, уједно и 
најбољи скор у Европи.

Вицешампион за печалбаре, пре-
ма резултатима истраживања, јесте 
Норвешка, која се годинама сматра 
најбољом земљом за запослење. Фак-
тор који је пресудио да падне на друго 
место је слаб раст запослености после 
финансијске кризе 2008. године.

Уједињено Краљевство се према 
скоро свим релевантним факторима 
за добијање посла налази у врху. На 
изненађење британских медија, њихо-
ва домовина се испоставила најбољом 
за економске мигранте. Према скоро 
свим факторима, то је обећана земља 
за раднике, а главна мана је висока 

стопа присилног скраћеног радног 
времена. Проценат оних који раде са 
скраћеним радним временом, а ра-
дије би радили са пуним, у Европи је 
највећи у Италији, Шпанији и Ирској.

На четвртом месту нашла се 
омиљена држава за становнике запад-
ног Балкана - Аустрија. Њен високи 
скор на ранг-листи највише се базира 
на чињеници да је једна од три европ-
ске државе у којима је већи број запос-
лених радника сада него пре светске 
економске кризе, иако је тај број мањи 
од једног процента.

На петом месту нашла се Данска, 
у којој не ради свега 10 одсто младе 
популације, па је најбоља прилика 
за младе који траже посао ван своје 
земље.

На овој листи нема друге најпопу-
ларније европске дестинације наших 
радника - Немачке. Како је већ раније 
најављено, сви грађани земаља запад-
ног Балкана од 1. јануара 2016. године 
лакше ће се запошљавати у овој раз-

вијеној земљи. Наиме, како је објавила 
Савезна канцеларија за миграције и 
избеглице, да би се лакше запослили 
у Немачкој, грађани земаља запад-
ног Балкана у својој домовини могу 
поднети захтев за издавање боравиш-
не дозволе у надлежној амбасади СР 
Немачке. Предуслови су: конкретна, 
обавезујућа понуда за запослење у 
Немачкој; не сме постојати особа из 
Немачке или земље Европске уније 
која би стајала на располагању за то 
слободно радно место; плата не сме 
бити мања од оне коју други послода-
вци нуде на сличним радним местима. 
Наводи се да нису потребне посебне 
квалификације.

Када су у питању занимања која су 
дефицитарна у Немачкој, ситуација је 
слична као и претходних година - нај-
више се траже радници у здравству и 
грађевини. Наиме, у Немачкој се тражи 
медицинско особље са средњом струч-
ном спремом (медицинске сестре, итд.), 
али и високообразовани кадар, однос-
но лекари. Уз то, врло су чести конкур-
си за послове у индустрији метала, тр-
говини, транспорту и логистици, траже 
се машински техничари, аутомобилски 
техничари, електричари, неговатељи, 
бравари, заваривачи… Немачка минис-
тарка рада Андреа Нахлес наглашава 
да је минимална сатница у тој земљи 
8,50 евра бруто, односно око 7,3 евра 
нето.

Само 10 одсто младих
Данаца није запослено, што 

ову државу чини рајем за 
младе, уколико траже посао.

Британија најбоља за
економске мигрантеСлаб раст запослености 

после финансијске кризе 
2008. године у Норвешкој, 

док је Аустрија једна од три 
европске државе у којима је 

већи број запослених
радника него пре кризе

Најгоре оцењене европске земље, када је рад у питању, јесу  Шпа-
нија, Грчка и Португал, које имају стопу незапослености изнад 

25 одсто и драматично висок ниво незапослености младих
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Амра Мусић (46) из Нове Вароши прва је жена таксист-
киња у граду на падинама Златара. Она се свакодневно ус-
пешно бори против предрасуда и то за воланом „Такси пре-
воза“. Није планирала да се професионално бави послом који 
слови за мушки, али су је на то натерале околности и борба 
за егзистенцију - преноси „Данас“... 

До пре два месеца, Амра је била само бројка на евиден-
цији тржишта рада. Незапослена је дуже од седам година, а 
пре тога се опробала на различитим привремено-повреме-
ним пословима. Радила је као посластичар, приватни преду-
зетник, административац, али нигде није успела да се удоми 
на дуже стазе. А онда је избор пао на такси-возача.

„Када жене могу да буду војници, пилоти, полицајци, 
зашто не би могле и таксисти. Волим вожњу и рад са људима, 
а започињање овог бизниса не изискује пуно пара. Задовољ-
на сам, волим своје ново занимање, динамично је и непред-
видиво. Разменим и по коју лепу реч са муштеријама, својим 
суграђанима, скромно зарађујем и коначно сам свој газда“, 
каже новопечена таксисткиња из града на падинама Злата-
ра. 

„Тешко јесте, радни дан често започиње и пре шест, а 
када је пазар танак ради се и по 12 сати. Увек мораш бити 
љубазан и расположен. За воланом је стрес свакодневан, по-
готово за оне који немају довољно искуства. Ту је и вожња 

по нашим планинским врлетима, ноћу, зими, по леду, али на 
крају се сваки проблем некако превазиђе, ако имаш воље, а 
немаш други начин како да зарадиш за хлеб“, додаје она.

Амра каже да без факултетске дипломе и није имала 
много избора. На својој кожи је добро осетила да средовечна 
жена, при томе самохрана мајка двоје деце, за послодавце 
није добродошла, чак ни за слабо плаћене послове коноба-
рица, куварица, трговкиња и слично. Зато јој се таксирање 
учинило као господска работа. И није се покајала. Њени 
најближи и колеге је подржавају, прави су џентлмени, каже, 
иако им је „ударила“ конкуренцију. Доживљавају је као себи 
равног, а позитивна искуства има и са припадницима поли-
ције.

„Са муштеријама је, међутим, у почетку ишло мало теже. 
Било је ту чуђења откуд жена возач таксија, гледали су ме са 
неверицом, помало и страхом кад седну на место сувозача, 
али за кратко време придобила сам симпатије и поверење 
Нововарошана. Већ имам своје сталне муштерије, од којих 

су, ипак, већина жене. Оне ме бодре да се не предајем и да 
нађем своје место у мушком занату, прича Амра и додаје да 
је посао таксисте и пун анегдота и комичних ситуација, али и 
непријатних ствари које је, међутим, брзо заборавила.

„Дешава се да нежење, поготово оне са села, број таксија 
по неки пут користе и за дискретно удварање. Информишу 
ме о свом имовинском стању, сточном фонду, кућама и слич-
но, не би ли остварили било какав контакт. Али никад то не 
прелази границу доброг укуса, штавише, зна и да ме насмеје 
и орасположи“, присећа се кроз смех нововарошка таксист-
киња.

Она додаје да, ипак, није све тако ружичасто и да се 
возећи такси уверила да предрасуда има доста, чак и више 
него што је очекивала. Она, међутим, личним примером по-
казује да стриктна подела на мушко-женске послове пада у 
воду. Амра ће, док год то буде финансијски исплативо, „фиат 
пунто“ возити улицама Нове Вароши, пркосећи миту о жена-
ма-возачима које би у саобраћају требало избегавати.

МОЈ ПУТ   Амра Мусић (46) из Нове Вароши прва је таксисткиња у граду на падинама 
Златара

КОНАЧНО СВОЈ ГАЗДА
Када жене могу да буду војници, пилоти, полицајци, зашто не би могле и 

таксисти. Није планирала да се професионално бави послом који слови за мушки, 
али је на то натерала борба за егзистенцију. Скромно зарађујем али коначно сам 

свој газда, каже новопечена таксисткиња

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 остварили већи 

потенцијал него негде другде
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Жене у Србији од 2016. ће моћи да се пензионишу 
са 61 годином живота и најмање 15 година стажа. 
Тиме се наставља померање старосне границе, 
којим је планирано да се до 2023. изједначе услови 

за мушкарце и жене и да старосна граница буде 65 година. 
Изједначавање услова и повећање старосне границе 

тренд је свугде у свету, највећим делом због старења ста-
новништва и притисака на буџет, а циљ великог дела ЕУ је 
старосна граница од 65 и 67 година и изједначавање мушка-
раца и жена по том питању у наредних деценију и по.

Жене у Србији су за сада у лагоднијем положају од жена 
у већини чланица ЕУ. У пензију са 60 година у 2015. су могле 
жене у Аустрији и Румунији, у Хрватској са 61 годином и три 
месеца, Пољској са 60 година и седам месеци, а у Литванији 
са нешто више од 61 године. У Словачкој и Чешкој је предвиђен распон од 58 година и три месеца до 62 године. На другој 
страни табеле је Грчка, у којој се и мушкарци и жене званично пензионишу са 67 година. 

У наредних 15 година готово све европске земље ће подићи старосну границу за пензионисање на најмање 65 година. 
Изузетак је Словачка, у којој ће се граница за мушкарце и жене изједначити на 62 године, пошто сада жене могу у неким 
случајевима у пензију са 58 година и три месеца, показују подаци финске институције у склопу државног Финског центра 
за пензије Етк. Најкасније ће се у пензију одлазити у Ирској и Великој Британији, где ће од 2027. граница бити 67 година, а до 
2046. ће бити подигнута на 68. 

Старосна граница од 67 година примењиваће се након планираних реформи у 11 земаља, а од 65 година у 13 земаља. На-
чин подизања старосне границе такође се разликује од земље до земље. Неке земље имају унапред утврђен ритам подизања 
старосне границе, попут Србије, а такав случај је и Чешка. У више земаља ће подизање бити везано за продужење очекиваног 
животног века. Такав систем имају Данска, Грчка, Италија, Холандија, Португалија и Словачка, док ће у Британији животни 
век бити један од елемената који ће утицати на границу. 

ГОРЕ - ДОЛЕ   У наредних 15 година готово све европске земље ће подићи старосну 
границу за пензионисање

ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ ПОД РУКУ У ПЕНЗИЈУ
Најкасније ће се у пензију одлазити у Ирској и Великој Британији, где ће од 2027. граница бити 

67 година. Изузетак је Словачка, у којој ће се граница за мушкарце и жене изједначити на 62 године

Француска прогласила економско ванредно стање

„Голдман Сакс“ постигао нагодбу
с америчким властима

Мере подразумевају ускраћивање појединих 
привилегија и обуку за пола милиона радника

Америчка инвестициона банка постигла је 
нагодбу са америчким властима, у оквиру 
које ће платити казну због обмањивања 
јавности путем рекламе за хипотекарне 

обвезнице уочи финансијске кризе 2007/2008. 
године

РЕДЕФИНИСАЊЕ ЕКОНОМСКОГ
И СОЦИЈАЛНОГ МОДЕЛА

ЗА ОБМАНУ ЈАВНОСТИ 
5,1 МИЛИЈАРДА ДОЛАРА

Француски председник Франсоа Оланд прогласио је 
економско ванредно стање и казао да је време да се реде-
финише француски економски и социјални модел, јавља АП. 
Француски председник је у годишњем обраћању пословним 
лидерима предложио серију економских мера, које би тре-
бало да погурају раст француске економије која је већ дуго 
у стагнацији и да смање хроничну незапосленост. Прве мере 
које је предложио су прилично уздржане, а навео је да не би 
требало доводити у питање радну недељу од 35 сати. Оланд 
није тражио предузимање никаквих ванредних мера. 

Нагласио је хитност унапређења француског бизнис 
модела, који је усмерен пријатељски према радној снази, у 
складу са брзорастућом, високоглобализованом и онлајн 
економијом. Мере подразумевају ускраћивање појединих 
привилегија запосленима, како би се компаније охрабриле 
да запошљавају, као и обуку за пола милиона радника.

„Голдман Сакс“ је нагодбу постигао са америчким ми-
нистарством правде, чија је радна група истраживала начи-
не на који су банке рекламирале ризичне финансијске про-
изводе пре кризе, преноси британски јавни сервис Би-Би-Си.

„Срећни смо што смо постигли оквирни договор о реша-
вању ових питања“, наводи се у саопштењу генералног дирек-
тора „Голдмана Сакса“ Лојда Бленкфајна. 

Продаја хипотекарних обвезница одиграла је значајну 
улогу у кризи 2008. године, будући да су америчке банке 
одобравале зајмове неквалификованим зајмопримаоцима, а 
затим су исте зајмове препакивале као сигурне инвестиције, 
пребацујући ризик на друге инвеститоре.

Иначе, „Голдман Сакс“ планира да у овом кварталу уки-
не до десет одсто или 250 радних места у одељењу за про-
дају и трговање производима са фиксним приходима, пише 
„Волстрит журнал“. Тај број је знатно већи у односу на уоби-
чајено петопроцентно годишње смањење броја запослених у 
тој банци, оцењује амерички лист. Банка се, такође, припре-
ма за оштрије резове у преосталом делу године.



Бесплатна публикација о запошљавању 6327.01.2016. |  Број 658 |   

Европска индустрија аутомобила 
другу годину заредом бележи 
раст у продаји аутомобила. Про-
шле године број новорегистрова-

них аутомобила порастао је за 9,3 одсто 
на годишњем нивоу, на 13,7 милиона, 
показују подаци Удружења европ-
ских произвођача аутомобила - АЦЕА. 
Међутим, продате количине су, по оце-
ни овог удружења, и даље мале, јер су 
на нивоу који је регистрован 2010. го-

дине, по избијању кризе у том сектору. 
Ипак, већина произвођача, укључујући 
Фијат, бележи раст - пише портал Еу-
рактив (Euractiv.rs).

Реч је о другој узастопоној години 
како се бележи раст продаје у индус-
трији аутомобила. У 2014. забележен је 
раст од 6 одсто, док је раст од 9,3 одсто 
у 2015. премашио прогнозе из јануара 
прошле године о годишњем расту од 
1 до 3 процента или чак стагнацији. 
Претходно је у периоду од шест година 
бележен пад продаје због последица 
економске кризе 2007. 

Произвођачи аутомобила су кон-
статовали да је међу пет главних тр-
жишта у Европи раст био посебно из-
ражен у Шпанији (20,9 одсто), Италији 
(15,8 одсто), док су скромнији резултати 
забележени у Француској (6,8 одсто), 
Великој Британији (6,3 одсто) и Немач-
кој (5,6 одсто). 

Фијат, део Фијат Крајслер ауто-
мобили (ФЦА) групе, забележио је раст 
од 12,2 процента на годишњем нивоу, 
пошто је у ЕУ прошле године продато 
647.356 возила те марке. Када је реч 
о француским произвођачима, група 
Рено је у 2015. имала раст од 9,2 одсто, 
у складу са европским трендовима, 
док је ПСА Пежо Ситроен донекле за-
остајао са 6,2 процента. Немачки Фол-
ксваген, који је погођен скандалом због 
намештања еколошких одлика аутомо-
била, бележио је раст од 6,3 одсто на 
годишњем нивоу. 

Годишњем расту продаје код већи-
не произвођача посебно су допринели 
солидни резултати у децембру. У том 
28. месецу по реду како се бележи раст, 

продаја је скочила за 16,6 одсто у одно-
су на децембар 2014, односно регистро-
вано је 1,1 милион нових аутомобила.

У 2015. години је и у САД забеле-
жена највећа продаја аутомобила у по-
следњих десет година. Ауто-индустрија 
у САД била је на ивици колапса 2009. 
године, када су потрошачи престали да 
купују нова возила. Финансијске ин-
вестиције америчке владе спасиле су 
неколико произвођача аутомобила од 
затварања. 

„За 2016. предвиђамо минималан 
раст у ауто-индустрији. Производња 
аутомобила и лаганих камиона у 2016. 
ће се повећати на 89 милиона возила на 
глобалном нивоу, у односу на 88 мили-
она из 2015. Овакво предвиђање мини-
малног раста је реалност индустрије у 
којој је прекинут убрзани раст тржишта 
у Кини и великих продаја у САД“, рекао 
је у Детроиту директор немачког „Кон-
тинентала“ Елмар Дегенхарт. 

Пре петнаест година аутомобилска 
индустрија је производила мање од 57 
милиона возила, али је тржиште поче-
ло убрзано да се шири због процвата 
економске ситуације у Кини, Русији, 
Бразилу и Индији, док су Европа и САД 
бележиле рекордне продаје. Чак ни фи-
нансијска криза није смањила индус-
трију која је 2012. произвела више од 80 
милиона јединица. Међутим, економ-
ски проблеми у Русији, Бразилу и сада 
Кини су умањили амбициозне прогно-
зе. Томе иде у прилог чињеница да је 
продаја нових аутомобила у Украјини 
преполовљена прошле године, склиз-
нувши на нивое који су последњи пут 
виђени крајем 90-их година прошлог 
века, наводи се у извештају украјинске 
групације Аутоконсалтинг, преноси 
агенција Франс прес.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Расте продаја аутомобила у ЕУ

ПУНИМ ГАСОМ ДО НОВИХ КУПАЦА 
Фијат у ЕУ продао 647.356 возила, забележивши раст продаје од 12,2 одсто и 

иза себе оставио Рено, ПСА Пежо Ситроен и Фолксваген. У САД 2015. забележена 
највећа продаја аутомобила у последњих десет година

Ауто-индустрија у САД била 
на ивици колапса 2009, али 

су финансијске инвестиције 
америчке владе спасиле
неколико произвођача

аутомобила од затварања
    Учестали скандали  
    Последње тромесечје 2015. године 
је било тешко за Фолксваген на гло-
балном нивоу, пошто је откривено да 
су дизел мотори неких модела били 
опремљени софтвером који је пока-
зивао резултате емисија који нису 
били стварни. То се односило на 11 
милиона мотора. Скандал се надвио 
и над француски Рено, пошто су кон-
троле показале да је код дизел мото-
ра једног његовог модела утврђено 
прекорачење ограничења емисија 
угљен-диоксида (ЦО2) и азотног ок-
сида (NOx).
   Акције аутомобилске компаније 
Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) 
пале су прошле недеље на Миланској 
берзи за преко десет одсто, после 
оптужби да је компанија преувели-
чала податке о продаји у САД. Суно-
врат акција ФЦА је уследио пошто је 
портал Аутомотив њуз објавио да су 
два ауто-дилера из Чикага покрену-
ла правни поступак против Фијата, 
тврдећи да је компанија нудила но-
вац појединим дилерима да прикажу 
већи од стварног броја продатих во-
зила, преноси агенција Франс прес. 
ФЦА је 5. јануара објавио да је у де-
цембру продао рекордан број возила 
у САД, захваљујући снажној тражњи 
за његовим спортским возилом мар-
ке „џип“. Компанија је, такође, прија-
вила да је у САД лани продала два 
милиона возила, што је раст од седам 
одсто у односу на 2014. годину. 
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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)


