
Бесплатна публикација о запошљавању
   Број 659 / 03.02.2016.                      

Национална служба за запошљавање 

   с
ло

бо
дн

их
 р

ад
ни

х м
ес

та

415

ЈЕДНАКЕ ПЛАТЕ
ЗА ЈЕДНАК РАД

ТЕМА БРОЈА – За више од 5.000 радника који су користили платни 
листић као извршну исправу, закључно са јулом исплаћено 158,9 

милиона динара. Током боловања 65 одсто плате, али на коју основицу? 
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УВОДНИК

СРЕДЊА КЛАСА
Становници два града са шеснаест, односно девет 

хиљада становника, већ годинама немају очног лекара. 
Колико вас би поверовало да је реч о градовима у Немач-
кој. У наредних пет до десет година Немачкој ће бити по-
требно 20 одсто више лекара. За разлику од Србије, где је 
просечна плата лекара око 600 евра, у Немачкој је овај 
износ чак седам пута већи - 4.200 евра месечно, не рачу-
најући додатке које сваки радник прима. Детаљније на 
страни Ми и Европа. 

За више од 5.000 радника који су користили платни 
листић као извршну исправу закључно са јулом прошле 
године, исплаћено је 158,9 милиона динара. Да ли ће то-
ком боловања запослени примати 65 одсто плате и на 
коју основицу, да ли се нешто мења у формули минулог 
рада - у Теми броја. 

„Средња класа је кичма економије и демократије, 
која се сада суочава са незабележеним претњама због 
технолошких промена. То представља претњу по све чла-
нове друштва. Када средња класа напредује, богатима 
иде веома добро, а сиромашни имају могућност напре-
довања. Мој позив на акцију овде је једноставан - прихва-
тите своју обавезу према радницима, као и према својим 
деоничарима“, упозорио је на Светском економском фо-
руму у Давосу нико други него амерички потпредседник 
Џозеф Бајден. Опширније на страни Сазнајте више.

Одомаћено је уверење да новинари све знају. Да ли 
баш све? „Током истраживања сусрели смо се са тим да 
на питање да ли сте запослени велики број испитаника 
(новинара) није могао да да јасан одговор, или пак није 
знао како да тачно одговори, почевши од оних који су пе-
риодично запослени, до оних који су у разним типовима 
радног односа“, рекао је социолог Срећко Михаиловић, 
руководилац истраживачког тима ЦРС, на предста-
вљању књиге „Од новинара до надничара. Прекарни рад 
и живот“. Општа несигурност, страх од губитка посла и 
плате и самим тим страх за егзистенцију, утичу на ситу-
ацију у медијима, показује истраживање о утицају ових 
проблема у медијима на информисање грађана Србије. 
Детаљније на страни Актуелно. 

Инвеститори најављују нова радна места у Србији: 
власник „Штофаре“ и турске фирме „Фисет интерна-
ционал“ за пролеће најављује покретање производње 
најлонског предива и запошљавање око 200 радника, 
„Агромил“ 150 радника, а за још седамдесетак Параћи-
наца посла ће бити у фабрици „Чоколенд“. Незапослени са 
територије Новог Сада ускоро би могли да пронађу запос-
лење у компанији „Лир корпорејшн“, у којој треба да буде 
запослено 2.000 људи разних струка. „Делфи Пакард“, 
један од највећих светских добављача у аутомобилској 
индустрији, планира да до краја фебруара запосли 1.500 
нових радника. О томе на страни Привреда. 

Млади научници и научнице, запослени у научним 
установама у Србији, који су докторирали након 1. јануа-
ра 2009. године, могу бити кандидати за пет стипендија 
у вредности од по 600.000 динара у оквиру националног 
конкурса „Покрени се за науку“. Програм „Покрени се за 
науку“ траје до 1. марта, а све информације и пријавни 
формулари доступни су на сајту www.pokrenisezanauku.
rs. Детаљније на страни Актуелно. Да ли адвокатски при-
правници - волонтери могу да очекују новчану накнаду 
и шта је све неопходно за дозволу за рад странцу који је 
основао породицу у Србији, на страни Питали сте нас. 

На страни Мој пут портрет Небојше Матића, јед-
ног нетипичног послодавца који запошљава 85 људи, 
тражи од запослених да имају што више деце, ради за 
НАСУ, Ферари, а почео је…

Милош Чолић
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ПРИВРЕДА   Инвеститори у Параћину најављују нова радна места

Суботица

ОД ШТОФАРЕ ДО „АГРОМИЛА“

ЈОШ ЈЕДНА ФАБРИКА „КОНТИНЕНТАЛА“

Привредна слика Параћина ове године биће боља него 
прошле, а реалне су могућности да буде отворено 
више од 500 нових радних места. Власник „Штофаре“ 
и турске фирме „Фисет интернационал“ за пролеће 

најављује покретање производње најлонског предива и за-
пошљавање око 200 радника. После куповине имовине те фа-
брике у стечају, Турци су ангажовали четрдесетак радника 
са евиденције НСЗ, изнели неупотребљиве машине и припре-
мили производну халу у коју ће ускоро монтирати опрему 
увезену из Турске. 

Нову производњу у Параћину најавио је и познати срп-
ски произвођач живинског меса „Агромил“ из Појата, који ће 
у атару Стриже отворити кланицу живине. Да би изашла овом 
инвеститору у сусрет, општина је донела план детаљне регула-
ције области крај пута Параћин - Појате и тако направила мини 
пословну зону за „Агромил“ и друге инвеститоре у производњи 
хране. „Агромил“ је већ купио земљиште од приватних власни-

ка које му је потребно за градњу. На том месту биће монтирана 
кланица живине површине око 2.000 квадрата са 150 радника. 

За још седамдесетак Параћинаца посла ће бити у фаб-
рици кондиторских производа „Чоколенд“, која проширује 
производњу. Капацитете ће проширити и фирма „Магнум“, 
локални произвођач меса и месних прерађевина, коме ће 
бити потребно још педесетак радника. Уз то, у индустријској 
зони седам инвеститора најављује скори почетак рада, као и 
фирме на неким мањим локацијама поред петље ауто-пута, 
које ће отворити још стотину радних места. 

Немачки „Континентал“ до краја године изгра-
диће још једну фабрику у Суботици. У наредне три до 
четири године број запослених у том предузећу биће 
удвостручен. У једној од највећих светских добављача 
у ауто-индустрији, немачкој компанији „Континентал“ 
у Суботици, тренутно је запослено око 600 људи. „Кон-
тинентал“ није први страни инвеститор који је у Су-
ботици наставио са даљим улагањима у проширење. 
Пре њих немачки „Сименс“ је у неколико наврата ши-
рио капацитете, производну површину и број радника.

Новосађани би ускоро могли да пронађу посао у компанијама
„Лир корпорејшн“ и „Делфи Пакард“

ПОСАО У СВЕТСКИМ КОМПАНИЈАМА

Незапослени са територије Новог Сада ускоро би могли да пронађу запослење у две велике стране компаније - „Лир кор-
порејшн“ и „Делфи Пакард“. „Лир корпорејшн“ је глобални лидер још од прве половине прошлог века и бави се производњом 
седишта и електричних система за ауто-индустрију. Ова корпорација у Новом Саду гради фабрику електричних система за 
премијум ауто-брендове, у којој треба да буде запослено 2.000 људи разних струка.

У компанији истичу да степен стручне спреме и искуство нису пресудни за избор кандидата. Наиме, за кандидате који 
уђу у ужи избор одржаће се обука у већ расположивим „Лировим“ халама у Новом Саду. Обука подразумева и процес регру-
тације и селекције за радна места. Свим заинтересованим кандидатима биће плаћени путни трошкови или организован пре-
воз. Само преко филијале НСЗ у овом граду 1.570 лица до сада је упућено да се пријави на конкурс, док селекцију кандидата 
ради фирма „Менпауер група“. Конкурс за „Лир“ отворен је до попуне свих радних места. 

Компанија „Делфи Пакард“ један је од највећих светских добављача у аутомобилској индустрији. План ове компаније 
је да до краја фебруара запосли 1.500 нових радника. Најтраженији профили су: радници у производњи, мајстори у одржа-
вању, магационери, виљушкари, специјалисти логистике, царине и шпедиције, специјалисти за САПЕДИ системе, процесни 
и производни инжењери, стручњаци за финансије, људске ресурсе и Lean специјалисти. Од новембра прошле године „Делфи 
Пакард“ организује отворена врата „Дани каријере“, како би заинтересоване упутила у посао којим се баве. 

Филијала за запошљавање Нови Сад крајем прошле године евидентирала је 56.527 незапослених и сви имају могућност 
да конкуришу за запослење у некој од поменуте две компаније. Предност ће имати они који су завршили бар трећи степен 
стручне спреме, а таквих је више од 70 одсто. Да би се избалансирала рачуница понуде и потражње, Национална служба за 
запошљавање је у току 2015. године упутила готово 2.000 лица на обуке за стицање посебних знања и вештина и организо-
вала сајмове запошљавања.

Власник „Штофаре“ најавио покретање производње најлонског предива и запошљавање око 200 радника, 
„Агромил“ 150 радника, а за још седамдесетак Параћинаца посла ће бити у фабрици „Чоколенд“

Свим заинтересованим кандидатима биће плаћени путни трошкови или 
организован превоз. Само преко новосадске филијале НСЗ 1.570 лица упућено 

да се пријави на конкурс
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АКТУЕЛНО   „ИГБ Аутомотив“ улаже 4,5 милиона евра у проширење капацитета у Инђији

Новом инвестицијом планира се проширење производних капацитета, имплементација 
нових технологија и ново запошљавање

Незапосленост у Севернобанатском округу

На евиденцији незапослених и даље највећи број лица са првим степеном стручне 
спреме - око 5.000. Дефицитарни заваривачи и возачи теретних камиона

НА БИРОУ НАЈВИШЕ ОСНОВАЦА

ХАЛА ЗА 500 НОВИХ РАДНИКА

Представници општине Инђија и компаније „ИГБ Ауто-
мотив“ потписали су уговор о купопродаји три хекта-
ра земљишта у индустријској зони, на којем ће у ап-
рилу почети изградња додатног производног погона 

те компаније. Хала од 7.000 квадратних метара од октобра би 
требало да буде простор у којем ће бити запослено још 500 
радника те фабрике, у којој тренутно ради 1.500 људи. Новом 
инвестицијом планира се проширење производних капаци-
тета, имплементација нових технологија, увођење нових про-
извода, запослење и обука више од 500 запослених. Укупна 
вредност ове инвестиције износи више од 4,5 милиона евра.

„Овом инвестицијом повећаћемо и број високостручних 
радника који нам је преко потребан приликом усвајања нових 
технологија, а које су у плану за нови производни погон“, каже 
Далибор Берић, генерални менаџер „ИГБ Аутомотив“. 

„Посебно је значајно за нашу општину што ће у проши-
рењу капацитета компаније посао наћи близу 500 нових радника. Дакле, наставља се тренд смањења незапослености. Надам 
се да ће у наредном периоду још више људи бити запослено“, додаје Петар Филиповић, председник општине Инђија. 

Немачка компанија послује у Инђији већ осам година и тренутно упошљава око 1.500 радника.

На територији Севернобанатског управног округа, закључно са 31. децембром евидентирано је 11.396 незапослених, што 
је мање у односу на исти период 2014. године. Од шест општина северног Баната незапосленост је највећа у кикиндској и на 
евиденцији су 5.554 особе.

„У целом Севернобанатском управном округу имамо 2.848 лица млађих од 30 година и 3.426 лица која су старија од 50 
година. У кикиндској општини на евиденцији је 1.380 младих до 30 година и 1.626 незапослених који имају више од 50 годи-
на“, каже Весна Данић, ПР Филијале Кикинда НСЗ. Она додаје да је на евиденцији незапослених и даље највећи број лица са 
првим степеном стручне спреме. 

„То је око 5.000 лица. Следе лица са трећим степеном стручне спреме, а најмањи је број евидентираних са седмим сте-
пеном стручне спреме. Као стандардно дефицитарно занимање бележимо завариваче, а протекле године по први пут међу 
дефицитарним се појавио и возач теретњака. У суфицитарна занимања спадају хемијски техничари, прехрамбени техничари, 
пољопривредни техничари и дактилографи“, каже Весна Динић. 

Филијала Кикинда је у потпуности реализовала активности у оквиру мера и програма активе политике запошљавања. 
Оне се настављају и у овој години, тако да је прошле недеље у Кањижи за шест особа организована обука кројења и шивења. 
За вођење књига обучено је пет незапослених у Кикинди, док је едукацију за ЛЦД старт прошло девет особа са инвалидите-
том. 

„У наредном периоду очекује се потписивање споразума о реализацији мера и активности са надлежним министар-
ством. Крајем фебруара и почетком марта, према незваничним информацијама, очекује се и расписивање првих јавних пози-
ва за спровођење активних мера“, каже Весна Динић и додаје да Филијала Кикинда спроводи и пасивне мере запошљавања и 
да је за децембар месец исплаћено 1.208 примања на име коришћења права на редовну новчану накнаду.

Општина Бојник улаже у запошљавање младих

НОВЕ СНАГЕ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ 
Заменик председника општине Бојник Дејан Стојановић уручио је протекле недеље уговоре о обављању стручне 

праксе за 21 незапослено лице са вишим и високим образовањем. Програм стручне праксе спроведен је у оквиру реа-
лизације прошлогодишњег Локалног акционог плана запошљавања општине Бојник и уз техничку помоћ Националне 
службе за запошљавање. Општина је за овај програм издвојила три милиона динара. Млади људи ће своје теоријско 
знање применити у пракси код четири послодавца, и то у Општинској управи, ПУ „Ђука Динић“, ОШ „Стојан Љубић Косан-
чић“ и Дому здравља у Бојнику.

„Активне мере политике запошљавања спроводимо сваке године. Протекле године је уз помоћ програма за самоза-
пошљавање и субвенцију од 160.000 динара 19 лица покренуло соспствени посао. За ову меру издвојили смо три милиона 
динара, као и за програм стручне праксе, уз помоћ кога је ангажовано 21 лице“, рекао је Дејан Стојановић. 

Виолета Димитријевић, дипломирани економиста, праксу ће обављати у Општинској управи, док ће Дарко Јо-
вић, струковни васпитач, праксу обављати у ПУ „Ђука Динић“ у Бојнику.
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин посетио је 22. јануара 
Ваљаоницу бакра у Севојну, која је прошле године 
кроз програм стручне праксе ангажовала 23 мла-

дих незапослених, од којих је 19 остало у радном односу у 
овом предузећу. 

Министар Вулин је најавио да ће и у 2016. години кроз 
програм стручне праксе бити ангажовано око 5.040 младих 
људи.

„И ове године опредељена су значајна средства за подсти-
цај запошљавања, па је 2,8 милијарди динара предвиђено 
за мере активне политике запошљавања и још 550 милиона 
динара за подстицај запошљавања особа са инвалидитетом“, 
истакао је Вулин.

Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић нагласио је да су захваљујући подршци ре-
сорног министарства, Владе Републике Србије и локалних са-
моуправа, у 2015. обезбеђене 3,3 милијарде динара за мере 
активне политике запошљавања, а највећи део средстава 
пласиран је у приватни сектор.

„Када говоримо о програму стручне праксе, који је ве-
ома користан за незапослене младе људе, треба рећи да је 
прошле године кроз овај програм ангажовано 4.800 лица на 
нивоу целе Србије, а да ће, према плану, у 2016. години овај 
број премашити 5.000“, рекао је Мартиновић.

Генерални директор Ваљаонице бакра Милија Божо-
вић истакао је да предузеће планира да у наредном периоду 
подмлађује кадар. „Сви који буду видели своју будућност у 
овој фабрици, имаће шансу да у њој раде“, рекао је Божовић.

Ваљаоница бакра Севојно, лидер у југоисточној Евро-
пи у производњи и пласману производа и легура од бакра, 
има дугогодишњу сарадњу са Националном службом за 
запошљавање. Поред коришћења услуга посредовања у за-
пошљавању и услуга професионалне селекције и оријента-
ције, учешћа на сајмовима запошљавања, ово предузеће је 
од 2008. године кроз програме стручног усавршавања мла-
дих незапослених радно ангажовало 95 лица и тиме им дало 
прилику да стекну вештине и компетенције које ће их учини-
ти конкурентним у свету рада. 

Тако је и овом приликом 23 младих људи добило шансу 
да стекну неопходна знања за занимања ливац, помоћник 
руковаоца жарних уређаја, брусач, радник у производњи, 
испитивач механичко-технолошких особина, оператер ма-
шинске обраде, електромеханичар, а по завршетку програма 
и прилику да се даље усавршавају кроз радно ангажовање у 
овом предузећу. Деветнаест младих који су са успехом завр-
шили програм стручне праксе у децембру 2015. године оста-
ли су у радном односу, а још 4 лица, за која је програм праксе 
у току, имају исту прилику. 

НАКОН ПРАКСЕ НА ПОСАО
Кроз програм стручне праксе у 2016. години биће ангажовано око 5.040 младих људи

АКТУЕЛНО   Александар Вулин и Зоран Мартиновић у посети Ваљаоници бакра Севојно

Биљана Терзић

Јелена Травар Миљевић

Услуге Пословног центра Филијале Сомбор 
НСЗ користило 606 незапослених

План запошљавања у општини Житиште
ПУТ ДО УСПЕШНОГ 

ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА ЛАПЗ 20
МИЛИОНА ДИНАРА

У извођењу прве овогодишње обуке „Пут до успеш-
ног предузетника“, која је одржана 25. јануара, тренери-
ма Филијале Сомбор НСЗ придружио се и сарадник НВО 
„Енека“ из Ниша. Већ четири године НВО „Енека“ реализује 
програм „Покрени се за посао“, којим је до сада подржано 
335 предузетника у области производње, пољопривреде 
и услуга, са територије целе Србије. Подршка обухвата 
опрему за рад, стручне и пословне обуке, као и бизнис 
менторинг у прве две године пословања. Конкурс за 
учешће у програму отворен је до 29. фебруара 2016. го-
дине, а детаљније информације налазе се на сајту www.
pokrenisezaposao.rs. 

Филијала Сомбор у току прошле године забележила 
је значајне резултате. У овом периоду је услуге Пословног 
центра користило 606 незапослених. Од наведеног броја 
273 су жене, што је пораст у односу на претходну годину. 
На јавним позивима за самозапошљавање учествова-
ла су 364 незапослена лица, од чега је са 202 потписан 
уговор. Вредност ових уговора је 32,3 милиона динара, с 
тим што су 82 уговора потписана по јавном позиву НСЗ, 
83 по конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду, 
запошљавање и равноправност полова, а 37 уговора је 
финансирано по конкурсима локалних самоуправа За-
паднобачког округа.

Локални савет за запошљавање у општини Житиште 
основан је 2010. године. Ове године локална управа је на 
препоруку и предлог ЛСЗ буџетом определила 20 милиона 
динара за реализацију програма и мера предвиђених Локал-
ним акционим планом запошљавања. Поређења ради, про-
шле године је 14 милиона динара опредељено за програме и 
мере предвиђене ЛАПЗ-ом, на којима је ангажовано 57 лица 
са евиденције НСЗ, док ће ове године бити ангажовано око 
80 лица.

Локалним акционим планом запошљавања предвиђено 
је да 12,35 милиона динара буде утрошено за спровођење 
јавних радова, 4,8 за отварање нових радних места и 850 
хиљада динара за подстицање запошљавања младих кроз 
програм стручне праксе.

Локални савет за запошљавање општине Житиште може 
се похвалити добром сарадњом са послодавцима и истаћи 
изузетну сарадњу са Националном службом за запошља-
вање, јер запослени у НСЗ, поред пружања техничке подрш-
ке, активно учествују и у креирању мера и њиховом спро-
вођењу.



   |  Број 659 |  03.02.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

Измене Закона о раду увеле су нови институт - обра-
чунски листић за зараду, који има статус извршне 
исправе и који ће допринети да радник може пре-
ко суда да наплати зараду коју му послодавац није 

исплатио, а након последњих измена Закона о извршењу и 
обезбеђењу, више није неопходно доказивати пред судом да 
вам послодавац дугује за неисплаћене зараде. За више од 
5.000 радника који су користили институт обрачуна зараде, 
популарни платни листићи, као извршну исправу, закључно 
са јулом исплаћено је 158,9 милиона динара.

„Више од 5.000 радника је на овај јефтин и брз начин 
добило свој новац, који другачије можда не би добили или 
би добили знатно спорије“, изјавио је министар за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин 
на округлом столу „Ефекти и проблеми у примени обрачуна 
зараде као извршне исправе“, одржаном у Палати „Србија“. 
Према речима ресорног министра, повећава се и брзина и ко-
личина захтева које радници износе пред судовима.

Вулин је рекао да је у 2014. Инспекција рада имала 
30.226 инспекцијских надзора, а у 2015. број надзора је по-
већан за 16 одсто, на више од 35.200. Међутим, број решења 
која су се издавала за исплату зараде није растао. У 2014. 
години укупан број инспекцијских решења за исплату про-
пуштених зарада је чинио 52 одсто свих издатих решења, а у 
прошлој години тај број пада на 39 одсто.

„То не значи да су послодавци масовно почели да ис-
плаћују зараде, већ да су радници препознали овај институт 
и почели директно да се обраћају судовима, не чекајући ин-
спекцију рада“, објаснио је Вулин.

Након последњих измена Закона о извршењу и обез-
беђењу, више није неопходно доказивати пред судом да вам 
послодавац дугује за неисплаћене зараде. Да би се покренуо 
поступак принудне наплате, довољно је поднети обрачун 
зараде. Без судског поступка, процедура је ефикаснија, а и 
смањен је простор за дужника да сакрије средства којима 
располаже, објашњава се на сајту Програма за правне и пра-
восудне реформе.

Предлог закона о платама изазвао је, међутим, бурну 
полемику у јавности. Наиме, ако се овај предлог усвоји, зара-
де око 500.000 државних службеника биће драстично мање 
у данима боловања и одмора. Министар финансија Душан 
Вујовић инсистира да се током одсуства запослених због 
боловања, одмора или слободних дана за 35 одсто умањи ос-
новна плата, а не просек 12-месечних примања у који улазе 
и додаци за дежурства, рад викендом и празником, преко-
времени рад, ноћни рад, регрес... По овом сценарију, примера 
ради, примања лекара специјалисте који би месец дана био 
на боловању била би буквално преполовљена и износила би 
око 47.000 уместо 96.000 динара.

Према речима синдикалаца, Вујовић се претходно са-
гласио са Нацртом закона који је урадило Министарство 
за државну управу и локалну самоуправу, а који би знатно 
мање ударао по џепу запослене у јавном сектору. Синдикати 
тврде да постоје најаве да ће и минули рад бити искључен, те 
да ће радници имати мања права од оних која су гарантована 
Законом о раду. Министар финансија не слаже се са ставом 
синдиката и каже да и у актуелном Нацрту закона о плата-
ма остаје одредба према којој запослени за време одсуства 
с посла има право на 65 одсто зараде, а како је навео, није 
спорно ни да минули рад остане 0,4 одсто за све.

„Питање је да ли се то рачуна на основну плату, без дода-
така за прековремени рад, дежурства, итд., који улазе у уку-
пну зараду, јер та средства морају да остану неком другом. 
Ако сте ви на боловању, онда неко други мора да дежура и 
то мора да се плати“, рекао је Вујовић. Министар је навео да, 
ако се то буде делило као део боловања, неће бити довољно 
новца да буду плаћени други људи који остану и дежурају, 
били они полицајци, медицинске сестре, лекари или било ко 
други.

Став синдиката је потпуно супротан. Председник Савеза 
самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио 
је да је неприхватљив предлог да се зарада за време боло-
вања или годишњег одмора обрачунава као 65 одсто основне 
плате.

„Лекар који ради и дежурства и трећу смену и празни-
ке, по важећем Закону о раду добија 65 одсто просека по-
следњих 12 месеци и када је на годишњем одмору или бо-
ловању... Сада је предлог Министарства финансија да то буде 
само његова зарада, без накнада, што би било више од 20 од-

ТЕМА БРОЈА   Лични доходак, обрачун боловања и минулог рада - од законских
предлога до праксе

Инсистира се да се током одсуства
запослених због боловања, одмора или

слободних дана за 35 одсто умањи основна
плата, а не просек 12-месечних примања, у који 

улазе и додаци за дежурства, рад викендом и 
празником, прековремени рад, ноћни рад, регрес...

„Прелазак на нову матрицу плата ће
валоризовати комплетан историјски остварен 
минули рад. Друго, у будућности ће се минули рад 

валоризовати у оквирима буџетских
могућности“, каже министар финансија Душан 

Вујовић

ЈЕДНАКЕ ПЛАТЕ ЗА ЈЕДНАК РАД
За више од 5.000 радника који су користили платни листић као извршну исправу, 

закључно са јулом исплаћено 158,9 милиона динара. Током боловања 65 одсто плате, 
али на коју основицу? „Није спорно да минули рад остане 0,4 одсто за све“, каже 

министар финансија Душан Вујовић



Бесплатна публикација о запошљавању 703.02.2016. |  Број 659 |   

сто ниже примање. Они који имају минималац, око 20 одсто 
људи, у том случају добиће мање и од минималца“, рекао је 
Орбовић и нагласио да је за тај синдикат неприхватљиво и 
непостојање минулог рада од 0,4 одсто, како је сада, јер би 
сваки запослени имао мању плату за 0,4 одсто годишње.

Накнаде се не обрачунавају на минималац
Министар Вујовић истиче, међутим, да се у Закону о 

платама у јавном сектору није ни помињао минималац као 
износ на који ће се обрачунавати умањење зараде приликом 
одласка на боловање и годишњи одмор.

„Боловања, односно накнада током годишњих одмо-
ра биће једнака основној плати, а не минималцу. Просечна 
плата је нешто што се тражи, али мислим да би то угрозило 
буџет. Ми се залажемо да плате, боловања и годишњи одмо-
ри буду исти као у претходној години“, истакао је Вујовић. 
Како је најавио, у закону ће бити и учинка, али и свих других 
елемената и уједначавања међу секторима.

„Прво, прелазак на нову матрицу плата ће валоризовати 
комплетан историјски остварен минули рад. Друго, у будућ-
ности ће се минули рад валоризовати у оквирима буџетских 
могућности“, рекао је Вујовић.

Када је реч о наводним неспоразумима са министарком 
за државну управу Кори Удовички, Вујовић је одговорио да 
ту нема никаквог неразумевања.

„Процес договарања још увек траје. Ми смо прошле не-
деље констатовали да постоје неки захтеви који се не ук-
лапају у буџетска ограничења. Према томе, ја сам изразио 
забринутост“, напоменуо је министар финансија.

Говорећи о изјавама заштитника грађана да законом 
нису обухваћени радници у јавним предузећима, Вујовић је 
рекао да ће то бити регулисано другим законима и прави-
лима. 

„Овим се не одустаје од управљања том облашћу, само 
она није предмет овог закона“, рекао је министар финансија.

Минули рад неће бити укинут
Министарство државне управе и локалне самоуправе 

реаговало је на различите текстове у дневној штампи пово-
дом Нацрта закона о платама у јавном сектору, истичући да 
ни у једном тренутку није било речи да се накнаде запос-
леног обрачунавају на минималну плату. Реч је о томе, како 
је наведено, да се сад државним службеницима накнада за 
боловање обрачунава на основу основне плате, а у јавним 
службама је то на основу просечне плате у претходних 12 
месеци. 

Друго питање, пише у саопштењу Министарства др-
жавне управе, односи се на то да ли је пожељно и правно 
могуће да се минули рад укључи у коефицијент запосленог, 
тј. да се изражава кроз напредовање у платним разредима. 

„Министар финансија Душан Вујовић је тражио форму-
лацију која је више у складу са реформским процесима и за 
коју сматра да је боља за заштиту буџета“, пише у саопштењу. 

У министарству подсећају да је Нацрт закона о систему 
плата запослених у јавном сектору производ вишемесечног 
рада, како ресорног, тако и других министарстава и пред-
ставника синдиката, те да је првобитни нацрт припремљен 
са циљем да све нелогичности, неправде и нејасноће уклоне 
једним законом. Наводе да су више пута излазили у јавност 
са концептом, по коме садашњи нацрт сматрају кровним 
законом, који неће мењати никоме плату, већ успоставити 
принципе према којима ће се тачније одредити колико вреди 
сваки посао и на који начин ће се зараде појединаца довести 
у склад једне са другима и са учинком 
запосленог. 

Да би се покренуо поступак принудне наплате, 
довољно је поднети обрачун зараде

У 2014. години укупан број инспекцијских 
решења за исплату пропуштених зарада 

је чинио 52 одсто свих издатих решења, а у 
прошлој години тај број пада на 39 одсто

Весна Пауновић 

     
Однос 1:7,5

   Свођењем свих зарада на исту основицу, закон ће и зна-
чајно повећати упоредивост зарада.
   „Од самог почетка израде овог решења до данас окупља-
ли смо представнике синдиката и надлежне државне орга-
не, како бисмо били сигурни да ће се доћи до закона који 
ће остварити жељени циљ. Зато желимо да јавност, као и 
до сада, буде сигурна да се тражи најбоље решење за све 
запослене у јавној управи, пре свега како би се реформом 
јавне управе добила ефикаснија, уређенија јавна управа, 
боља својим грађанима, истовремено водећи рачуна о 
фискалној консолидацији која је у току“, пише у саопштењу.
Државни секретар Министарства државне управе и локал-
не самоуправе Дражен Маравић изјавио је да је у вези са 
Законом о платама договорена већина кључних решења, 
али да је остало да се усагласи да ли ће се минули рад ра-
чунати у оквиру коефицијента или посебно, те како ће се 
обрачунавати накнада за време боловања или годишњих 
одмора. Договорено је да постоји јединствена основица 
која би служила томе да се пореде плате свих у јавном сек-
тору, а друго да постоји распон плата између најмање и 
највеће од 1:7,5.
   Треће је да се плата одређује множењем основице са 
коефицијентима, док тренутно у систему постоји, како је 
навео, стотине коефицијената и десетине основица, па је 
тешко поредити вредност нечијег рада.
   „Пошто ће постојати јединствена основица и матрица 
са коефицијентима, коефицијенти ће заправо први пут да 
изражавају све захтеве који постоје за нечијим радом на 
конкретном радном месту, односно, која је стручна смена 
потребна, које искуство, које се одлуке доносе, колико су 
значајне... Циљ је да буду једнаке плате за једнак рад“, ис-
тиче Маравић.
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Следећи искуства земаља Европ-
ске уније, током протекле деце-
није и у земљама у региону и у 
Србији успостављени су бизнис 

инкубатори, чија је подршка преду-
зетницима у почетној фази пословања 
драгоцена. „Оно што су инкубатори за 
бебе то су бизнис инкубатори за биз-
нис“, каже Гордана Даниловић Гр-
ковић, директорка БИТФ-а, Београд. 
„Прве две, три године када направите 
предузеће, док прохода, док профунк-
ционише, док продише, треба му по-
моћи, треба му подршка“.

Статистика говори да 75 одсто но-
вооснованих предузећа не преживи 
прву годину пословања. На који начин 
бизнис инкубатори помажу да се добре 
научно-технолошке идеје претворе у 
самоодрживе и профитабилне посло-
ве? Међусобним повезивањем, бизнис 
инкубатори у Србији и земљама реги-
она лакше прескачу прве степенице 
развоја. Поверење је важно, али и тесна 
сарадња инкубатора са локалном са-
моуправом, научним и међународним 
институцијама.  

Око 50 одсто младих у Србији је 
незапослено, али само мали број раз-
мишља о покретању сопственог биз-
ниса. Званична статистика показује да 
је удео предузетника у БДП-у мањи од 
осам одсто, што говори да предузет-
ништво у Србији тек треба да се развије. 
Недостатак знања, искуства и ресурса 
- најчешће су помињани разлози због 
којих се млади не упуштају у предузет-
ничке воде.  

Са циљем да помогне младима да 
преузму ризик и постану сами своје 
газде, да креирају своја радна мес-
та и обезбеде себи средства за живот, 
УСАИД Пројекат одрживог локалног 
развоја је још 2013. године започео про-
грам пољопривредно-предузетничких 
инкубатора. Програм је реализован у 
Војводини и био је осмишљен тако да 
смањи време и трошкове оснивања 
старт-ап компанија за младе у области 
узгоја поврћа.  

Већина пољопривредника у ре-
гиону концентрише се на житарице, 
које доносе мању зараду по хектару од 
поврћа, што посебно погађа мале про-
извођаче. Пољопривредно-предузетнич-
ки инкубатори додатно ће стимулисати 
диверсификацију пољопривреде, како 
би помогли мањим домаћинствима да 
повећају своју добит. 

Само у току прошле године, преко 
60 незапослених младих заинтересо-
ваних да раде у пољопривреди обу-

чено је да управља пољопривредним 
газдинством и узгаја поврће. Најбољи 
полазници обуке добили су могућност 
да користе земљиште, инфраструктуру 
и добију менторску подршку током две 
године, како би започели сопствени аг-
робизнис у пластеницима.

„Када се програм заврши, са прак-
тичним знањем које сам стекла у ин-
кубатору и са новцем који зарађујем 
продајом поврћа, бићу у стању да по-
кренем и проширим свој пољоприв-
редни бизнис“, рекла је Драгана Мар-
чићев, студент агроекономије и једна 
од корисница програма. 

„Волела бих да се већи број младих 
укључи и започне сопствени агробиз-
нис, како бисмо се удружили и могли да 
тражимо веће купце, како на домаћем 
тржишту тако и у иностранству“, дода-
ла је Драгана.

Само три месеца након почетка 
рада инкубатора, 16 младих корисни-
ка пластеника је завршило прву сезону 
култивације, произвело 20 тона поврћа 
и зарадило новац од своје прве продаје. 
Неки млади пољопривредници прода-
ли су парадајз и паприку на домаћем 
тржишту, док су други извезли кор-
нишоне купцу у Немачкој, фирми спе-
цијализованој за прераду краставаца. 
Локално удружење пољопривредника, 
које је ментор младим станарима инку-
батора, помогло им је да идентификују 
најуноснији производ за којим влада 
највећа потражња на тржишту и ор-
ганизовало откуп целокупног рода у 
пластеницима.

„Инкубатори морају да знају шта 
је потреба региона“, сматра Стојан 
Горуп, директор Инкубатора Сежана, 

„али морају да се прилагођавају, јер кад 
се промени сцена, онда мораш да идеш 
на нове ствари, као што је иновација, 
додата вредност...“

Тако су се и мењали инкубатори. 
У Београду, Осијеку, Мурској Соботи, 
Тузли, сваки са по двадесетак или више 
предузетника, са око 150 запослених и 
највише двоје у менаџменту, најпре су 
форсирали њихове производне програ-
ме. Данас се све више окрећу студенти-
ма, попут тузланског инкубатора, који 
тесно сарађује са Електротехничким 
факултетом, на добробит и својих ста-
нара.

„Упознали смо тридесетак младих 
људи, будућих инжењера, од којих ће 
неки сигурно доћи код нас да раде у 
неко догледно време“, каже Кристијан 
Смиљанић, из тузланског „Лефтон ДО-
а“.

Од инкубатора пре седам година, 
до данашњег парка, у БИТ центру у 
Тузли били су фокусирани на инфор-
мационо-комуникационе технологије, 
сарађујући са факултетима и бирајући 
најбоље студенте, што би могао бити и 
пут ужичког бизнис инкубатора. От-
варање нових радних места, крајњи 
циљ свих инкубатора, важан је услов, 
следећи искуства других, за добијање 
средстава из фондова Европске уније, 
за савладавање почетних препрека, 
попут изградње приступне саобраћај-
нице ужичком Бизнис центру.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Бизнис инкубатори за младе

Оно што су инкубатори за бебе то су бизнис инкубатори за бизнис. Статистика говори да 75 одсто 
новооснованих предузећа не преживи прву годину пословања. Прва зарада пољопривредно-

предузетничких инкубатора

КАКО ДА ПРОХОДА ПРЕДУЗЕЋЕ 

Само три месеца након
почетка рада инкубатора, 16 
младих корисника пластеника 

завршило прву сезону
култивације, произвело 20 

тона поврћа и зарадило новац 
од своје прве продаје
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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

415

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

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство културе и 
информисања, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за економско-финансијскe пословe 
у Министарству културе и информисања - 

положај у трећој групи
Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад 
унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове из дело-
круга Сектора.

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

У изборном поступку проверавају се: познавање области из дело-
круга Сектора за економско-финансијске послове у Министарству културе 
и информисања, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина 
комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о 
познавању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логич-
ког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - 
посредно, путем стандардизованих тестова.

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

2. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за савремено стваралаштво и 
креативне индустрије у Министарству 

културе и информисања - положај у трећој 
групи

Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад 
унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове из дело-
круга Сектора.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; знање једног страног језика; познавање рада на рачуна-
ру; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из дело-
круга Сектора за савремено стваралаштво и креативне индустрије у 
Министарству културе и информисања, стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разго-
вором; знање једног страног језика - увидом у доказ о знању једног стра-
ног језика; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару 
или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитич-
ког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и 
вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет 
година, а место рада је Београд, Влајковићева 3.

3. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за међународну сарадњу, европске 

интеграције и пројекте у Министарству 
културе и информисања - положај у трећој 

групи
Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад 
унутрашњих јединица у Сектору; остварује сарадњу из делокруга Сек-
тора са другим органима; обезбеђује израду и спровођење процедура 
за систем управљања и контроле у вези са планирањем и спровођењем 
програма и пројеката из средстава ЕУ, по принципима децентрализованог 
управљања; остварује сарадњу са другим релевантним органима и по 
потреби надзире и контролише њихов рад у планирању и спровођењу 
пројеката из средстава ЕУ, у складу са договореним процедурама; врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора и обавља и друге послове по 
налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит; знање енглеског језика; познавање рада на рачунару; 
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из дело-
круга Сектора за међународну сарадњу, европске интеграције и пројек-
те у Министарству културе и информисања, познавање права Европске 
уније; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуника-
ције - увидом у податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика 
- увидом у доказ о знању енглеског језика;  познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада 
на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем 
стандардизованих тестова.

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

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је 
конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом посло-
ва на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одго-
ворности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке 
о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно 
потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом струч-
ном 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 дос-
тављају уверење о положеном правосудном испиту).

Поред наведених доказа за положаје: 
- помоћник министра - руководилац Сектора за економско-финансијске 
послове, учесник конкурса је у обавези да достави доказ о познавању 
рада на рачунару;

Администрација и управа 
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- помоћник министра - руководилац Сектора за савремено стваралаштво 
и креативне индустрије, учесник конкурса је у обавези да достави доказ 
о знању једног страног језика и доказ о познавању рада на рачунару; 
- помоћник министра - руководилац Сектора за међународну сарадњу, 
европске интеграције и пројекте, учесник конкурса је у обавези да доста-
ви доказ о знању енглеског језика и доказ о познавању рада на рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву 
на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Минис-
тарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање 
кадровима 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 познавању рада на рачунару подле-
же 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 упра-
вљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са 
назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив поло-
жаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду 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 оригина-
лу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника, 
биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства културе и 
информисања, на интернет страници Службе за управљање кадровима, 
на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

БОР
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
19300 Неготин, Србе Јовановића 6

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат за дирек-
тора мора да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике 
Србије; да је стекао високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући академски, односно стучни 
назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких 
и андрагошких и социјалистичких наука, односно стручни назив дипло-
мирани социјални радник; да има најмање пет година радног искуства 
у струци. Уз пријаву заинтересовани кандидати су дужни да поднесу све 
доказе о испуњавању тражених услова: уверење о држављанству, дипло-
му или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду о 
радном искуству у струци, уверење о општем здравственом стању, уве-
рење из казнене евиденције да нису осуђивани, уверење надлежних 
судова да се против њих не води истрага, односно да није подигнута 
оптужница. Уз прописану конкурсну документацију из тачке 2 кандидати 
су дужни да поднесу и програм рада за мандатни период за који се врши 
избор. Пријаве са свим доказима кандидати су дужни да поднесу у року 
од 15 дана од дана објављивања овог конкурса у публикацији „Послови“, 
на адресу: Центар за социјални рад Неготин, Србе Јовановића 6, 19300 
Неготин, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и наблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобра 7

Послови за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду

у Одељењу за друштвене делатности и привреду, на 
одређено време од 6 месеци због повећаног обима 

посла
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне 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, 
односно високо образовање стечено на основним студијама у трајању 
од 4 године у обиму од 240 ЕСПБ бодова природно-математичког смера 
или пољопривредног смера, 3 године радног искуства, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе.

Послови на припреми и изради буџета
у Одељењу за финансије, на одређено време од 6 

месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије) или високо образовање стечено у складу са про-
писима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 
и које је законом изједначено са академским називом мастер, односно 
високо образовање стечено на основним студијама у трајању од 4 године 
у обиму од 240 ЕСПБ бодова, економског смера, 1 година радног искуства, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Сарадник на припреми и праћењу 
извршења буџета

у Одељењу за финансије, на одређено време од 6 
месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, економ-
ског, техничког смера или гимназија, 6 месеци радног искуства, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава и опште услове из члана 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 34/2002), и то: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас са доказима 
о испуњавању општих и посебних услова из огласа, подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова доставити на горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
34300 Аранђеловац, Венац слободе 10

тел. 034/711-311

Послови издавања грађевинских дозвола
у Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, 

грађевинарство и стамбено-комуналне послове, 
на одређено време због повећаног обима посла, у 

трајању од 12 месеци
УСЛОВИ: високо образовање из научне или стручне области техничко 
технолошких наука - грађевинско/геодетског инжењерства или архитек-
туре, на студијама другог степена обима 240 ЕСПБ бодова (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године; VII/1 степен стручне спреме по закону о високом 
образовању који се примењивао до ступања на снагу Закона о високом 
образовању који је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 76/2005), положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на 
рачунару и 1 година радног искуства у струци.

Администрација и управа 

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОСТАЛО: 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 држављанству (не старије од 6 
месеци); доказ да се против кандидата не води истрага нити је подигнута 
оптужница; доказ да лице није осуђивано за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државним органима. 
Документа предати оригинална или оверене фотокопије истих. Пријаве 
слати на адресу: Општинска управа Општине Аранђеловац, Венац слобо-
де 10, за начелника Општинске управе Општине Аранђеловац, уз наз-
наку: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА ВАРВАРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА

37260 Варварин, Трг Марина Мариновића 34

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 654-655 од 
30.12.2015. године поништава се у целости.

ПАНЧЕВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНА КОВАЧИЦА
26210 Ковачица, Маршала Тита 50

Начелник Општинске управе
УСЛОВИ: Кандидати подносе, поред документације утврђене чланом 6 
Закона о радним односима у државним органима (доказ о држављан-
ству, извод из МКР, доказ да нису осуђивани за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
их чини неподобним за обављање послова у државном органу) и доказе 
о испуњавању посебних услова: доказ о завршеном VII степену струч-
не спреме - правни факултет, уверење о положеном стручном испиту за 
рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у 
струци. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на адресу: 
Општинска управа Општине Ковачица, 26210 Ковачица, Маршала Тита 
50, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. О извршеном избору кандидати ће бити писмено обавеште-
ни.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 1

тел. 012/662-124

Регистратор регистра обједињених 
процедура, ажурирање података у ГИС-у - 

обрађивач
на одређено време због повећаног обима посла, до 

31.12.2017. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, мас-
тер, односно на студијама првог степена у трајању од најмање четири 
године (дипломирани просторни планер, дипломирани инжењер архи-
тектуре или дипломирани инжењер грађ.), две године радног искуства, 
положен државни стручни испит.

Грађевински инспектор
на одређено време због повећаног обима посла, до 

31.12.2017. године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена грађе-
винарства или архитектуре (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од 4 године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године - дипломирани инжењер 
грађевинарства или архитектуре или високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно струковне студије у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова), односно на студијама у трајању од 
три године - више образовање грађевинске или архитектонске струке, 
три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

Стручни послови за Општинско веће
на одређено време због повећаног обима посла, до 

31.12.2017. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема економског смера, три године радног 
искуства, положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су 
дужни да уз пријаву на оглас доставе и доказе о испуњавању општих 
услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и 
то: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу 
здравствену способност, да имају прописану стручну спрему, да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да испуњавају и друге улове утврђене зако-
ном. Уз пријаву на оглас доставити: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење суда да 
кандидат није под истрагом, односно да није осуђиван и лекарско уве-
рење. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: 
Општинска управа Општине Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, 
Житни трг 1, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Контакт телефон: 012/662-124.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИЈЕПОЉЕ
Трг братства и јединства 1

Послови саветника за маркетинг
УСЛОВИ: виша (VI степен) или висока стручна спрема (VII или VII/1 сте-
пен) друштвеног смера и једна година радног искуства. Уз пријаву на 
оглас кандидати су обавезни да поред доказа о испуњености посебних 
услова приложе и доказе о испуњености општих услова, и то: уверење 
да су држављани Републике Србије; доказ да нису осуђивани за кривич-
но 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 рођених. Изабрани канди-
дат обавезан је да пре закључења радног односа приложи и доказ да 
има општу здравствену способност. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ВАЉЕВО
ГРАД ВАЉЕВО

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Послови финансирања органа града
за рад у Одељењу за финансије, на одређено време 

до 24 месеца
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује 
оглас може да конкурише лице које испуњава: А) опште услове, и то: да 
је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здрав-
ствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; Б) посеб-
не услове, и то: стечено високо образовање из научне области економске 
науке (академски назив: дипломирани економиста, мастер економиста, 
специјалиста економиста или стручни назив: специјалиста струковни 
економиста) на основним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе, најмање три године радног стажа. 
Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова кандидати подно-
се следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном 
стручном испиту, уверење да нису осуђивани за кривична дела, уверење 
да се не води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој 
способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном доку-
ментацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За избор кандидата - за послове финансирања органа града 

Администрација и управа 



Бесплатна публикација о запошљавању 1303.02.2016. | Број 659 |   

- пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем 
поште или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за 
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Послови за економска питања у области 
јавних набавки

за рад у Одељењу за финансије, на одређено време 
до 24 месеца

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује 
оглас може да конкурише лице које испуњава: А) опште услове, и то: да 
је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здрав-
ствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; Б) посеб-
не услове, и то: стечено високо образовање из научне области економске 
науке (академски назив: дипломирани економиста, мастер економиста, 
специјалиста економиста или стручни назив: специјалиста струковни 
економиста) на основним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит за 
рад у органима државне управе, сертификат Управе за јавне набавке, 
најмање једна година радног стажа. Уз пријаву на оглас, као доказе о 
испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију рад-
не књижице, уверење о положеном стручном испиту, уверење да нису 
осуђивани за кривична дела, уверење да се не води истрага за кривич-
на дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну 
биографију, сертификат Управе за јавне набавке. Пријаве са комплетном 
документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу 
са назнаком: „За избор кандидата - за послове за економска питања у 
области јавних навки - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. 
Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице (у при-
земљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и кому-
налне послове).

ВРАЊЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 115

тел. 017/651-103

Послови припреме и послуживања 
освежавајућих напитака

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: квалификован радник и шест месеци радног искуства.

Послови културе, информисања и спорта
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен, шест месеци радног искуства 
и положен стручни испит.

Послови економата
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економски смер или гимназија, однос-
но IV степен стручне спреме и једна година радног искуства и положен 
стручни испит.

Послови дактилографа
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема и шест месеци радног искуства.

Послови портира
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, друштвеног или техничког смера и 
шест месеци радног искуства.

Послови месних заједница
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, односно IV степен стручне спреме и 
шест месеци радног искуства и положен стручни испит.

Послови финансијске подршке породицама 
са децом

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: основне академске студије у трајању од три године - економис-
та, бачелор економије, једна година радног искуства и положен стручни 
испит.

Виши порески извршитељ
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: академске студије другог степена - мастер, струковне специја-
листичке, специјалистичке струковне студије, високо образовање на ака-
демским студијама у трајању од најмање 4 године - дипломирани еко-
номиста, мастер економиста, једна година радног искуства и положен 
стручни испит.

Референт општинског већа
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, односно IV степен стручне спреме, 
шест месеци радног искуства и положен стручни испит.

Стручни сарадник за екологију и заштиту 
животне средине

при КЛЕР-у, на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: академске студије другог степена - мастер, струковне специја-
листичке, специјалистичке струковне студије високог образовања, стече-
но на академским студијама у трајању од најмање 4 године, једна година 
радног искуства и положен стручни испит, добро познавање принципа 
локалног економског развоја и искуству у раду на економском развоју и 
сродним активностима.

Матичар за матично подручје Велики 
Трновац

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: академске студије другог степена - мастер, струковне специја-
листичке, специјалистичке струковне студије, високо образовање стече-
но на академским студијама у трајању од најмање 4 године - дипломи-
рани правник - мастер правник, једна година радног искуства и положен 
стручни испит и посебан испит за матичара.
ОСТАЛО: Поред горенаведених посебних услова, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове из члана 6 Закона о радним односима у 
државним органима: да је држављанин Републике Србије; да је пуно-
летно лице; да има општу здравствену способност; да има прописану 
стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора најмање до шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Пријаве се подносе на адресу: Општина Бујановац - Општинска управа, 
17520 Бујановац, К. Петровића 115 или се непосредно предају у писар-
ници Општинске управе Бујановац, на истој адреси. Контакт телефон 
за информације: 017/651-103. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
оглас неће се разматрати.

ШАБАЦ
ИСПРАВКА КОНКУРСА

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

15225 Владимирци, Светог Саве 34

У огласу за пријем у радни однос на одређено време једног 
извршиоца на пословима пореског инспектора канцеларијске 
контроле, објављеном у публикацији „Послови“ број 657 од 
20.01.2016. године, у условима треба да стоји: економски 
факултет. У осталом делу оглас остаје непромењен.

Администрација и управа 

Посао се не чека,
посао се тражи
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          Трговина и услуге
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

„НОВЕ ИДЕЈЕ“ ДОО ЧАЧАК
32000 Чачак, Драгослава Бојића 115

Стручни сарадник за безбедност и здравље 
на раду

Опис послова: спроводи поступак процене ризика; врши контролу и даје 
савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању сред-
става за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на 
раду; учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђи-
вања безбедних и здравих услова рада; организује превентивна и пери-
одична испитивања услова радне околине; организује превентивне и 
периодичне прегледе и проверу опреме за рад; предлаже мере за побољ-
шање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком; сва-
кодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље код 
послодавца; прати стање у вези са повредама на раду и професионалним 
обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању 
њихових узрока и припрема извештаје са предлозима и мерама за њихо-
во отклањање; припрема и спроводи оспособљавање запослених за без-
бедан и здрав рад; припрема упутства за безбедан рад и контролише 
њихову примену; забрањује рад на радном месту или употребу средстава 
за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље 
запосленог; сарађује и координира рад са службом медицине рада по 
свим питањима у области безбедности и здравља на раду; континуирано 
усавршава знања у области безбедности и здравља на раду; као стручно 
лице обавља послове безбедности и здравља на раду код другог посло-
давца на основу закљученог уговора.

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, 
природно-математичких наука или медицинских наука; положен стручни 
испит за обављање послова безбедности и здравља на раду; најмање три 
године радног искуства на пословима у области безбедности и здравља 
на раду, од момента стицања потребног образовања и полагања потреб-
ног стручног испита; познавање рада на рачунару; познавање енглеског 
језика; изражене комуникацијске способности.

Стручни сарадник за ванредне ситуације
Опис послова: израђује главни пројекат заштите од пожара; израђује 
план заштите од пожара; израђује правила заштите од пожара са плано-
вима евакуације и упутствима за поступање у случају пожара; израђује 
програм основне обуке запослених из области заштите од пожара; изво-
ди основну обуку запослених из области заштите од пожара; израђује 
процене угрожености и планове заштите и спасавања у ванредним ситу-
ацијама; континуирано усавршава знања у области ванредних ситуација.

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких нау-
ка; поседовање лиценце за израду процене ризика у области ванредних 
ситуација; поседовање лиценце за израду главног пројекта заштите од 
пожара; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; изра-
жене комуникацијске способности.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 03.03.2016. године. Пријаве на конкурс 
са мотивационим писмом, биографијом и доказима о испуњености усло-
ва конкурса доставити на и-мејл: noveidejedoo@gmail.com. Детаљније 
информације: 032/5590-560, 060/0278-383; noveidejedoo@gmail.com, кон-
такт особа: Дејан Игњовић.

G4S SECURITE SOLUTIONS DOO
11000 Београд - Стари град, Кумодрашка 240

тел. 021/6622-813
e-mail: velibor.milovac@rs.g4s.com

Службеник физичког обезбеђења објекта
за рад у Новом Саду, на одређено време од 6 месеци

20 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, основна инфор-
матичка обука, приправник, да је лице на евиденцији Националне службе 
за запошљавање најмање 3 месеца. Јављање кандидата лично, на адре-
су: Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, II теретни улаз из Улице Бранка Бајића, 
од 08.00 до 14.00 часова, понедељак - петак или на контакт телефон: 
021/6622-813.

ZR DEDEX
25000 Сомбор, Буковац 133

тел. 069/4851-560

Обрада дрвета
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; столар за монтажу, оправке 
и одржавање; рад на обради дрвета у столарској радионици; радно иску-
ство 6 месеци; рад у сменама. Рок за пријаву на конкурс је до попуне.

„PULSPLUS CONSULTING“ DOO
24000 Суботица, Суботе Врлића 10

тел. 063/7698-267
e-mail: csongi73.crz@gmail.com

Менаџер продаје на терену
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског или медицинског сме-
ра, без обзира на радно искуство, основно познавање рада на рачуна-
ру, возачка дозвола „Б“ категорије, знање мађарског језика на средњем 
нивоу. Обезбеђен смештај, превоз и исхрана, пробни рад 1 месец. Слање 
биографија на горенаведену мејл адресу, ближе информације на горена-
ведени број телефона. Оглас остаје отворен до 26.02.2016. године.

„ЈУГОДОМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 110

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

Књиговођа
УСЛОВИ: IV, VI/1 степен стручне спреме, у занимању књиговођа или 
економиста за финансије, рачуноводство и банкарство, лиценцирани 
овлашћени књиговођа, основна информатичка обука, радно искуство, 
пробни рад 1 месец. Пријаве за запослење слати мејлом или поштом на 
горенаведену адресу. Рок за пријављивање на оглас је 20 дана од дана 
објављивања.

Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
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PANACOMP ZEMLJA ČUDA DOO
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 96

тел. 021/466-075
e-mail: info@panacomp.net

Књиговодство - администрација
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању економски техничар, 
основна информатичка обука, енглески језик - средњи ниво. Пријаве 
за запослење слати мејлом, на горенаведену адресу. Рок за пријаву на 
оглас: 05.02.2016. године.

ДОО „ИМПУЛС ХЕМИЈА“
21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 54

тел. 021/6403-063
e-mail: mile.grmusa@impulshemija.rs

Радник у магацину
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању бравар, машински тех-
ничар - контролор квалитета, возач Б категорије. Пријаве за запослење 
слати поштом или мејлом на горенаведену адресу. Рок за пријављивање 
на конкурс је 30 дана од дана објављивања.

ДУШАН ЈОВАНОВИЋ ПР
РАДЊА ЗА УГРАДЊУ КЛИМА-УРЕЂАЈА

„ОЗИРИС“
Београд - Савски венац, Булевар ослобођења 18б

тел. 063/228-044
e-mail: office@oziris.rs

Сервисер кућних апарата и плинских 
уређаја за грејање

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електромеханичарски техничар одр-
жавања производа за домаћинство, III степен машинске струке, III сте-
пен електро струке, електромеханичар (ССС и КВ ), инсталатер грејања, 
инсталатер климатизације. Радно искуство није битно. Пробни рад 1 
месец. Напомена: пожељно је да је кандидат радио са основним алатом 
електро и машинске струке. Трајање конкурса: 15 дана. Контакт са посло-
давцем: 011/3612-377.

„ФРУИТИЦА“ ДОО
24220 Чантавир, Трг републике 7

тел. 063/538-721
e-mail: zaposlenje@fruitica.info

Административни асистент
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме економског или друштвеног сме-
ра, пожељно радно искуство, али није услов; познавање рада на рачуна-
ру (Word, Excel); знање мађарског и енглеског језика на средњем нивоу. 
Исхрана обезбеђена, пробни рад 3 месеца. Слање биографија на горена-
ведену и-мејл адресу, ближе информације на горенаведени број телефо-
на. Оглас остаје отворен до 12.02.2016. године.

МОДНИ СТУДИО „ХАМЕЛ“
11000 Београд, Краља Петра 69

Пословођа у производњи
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање, ако кандидат има радно искуство на 
пословима пословође; радно искуство од 24 месеца на организацији и 
вођењу послова шивача. Трајање конкурса: до 26.02.2016. године. Начин 
конкурисања: кандидати треба да се јаве на контакт телефон: 011/2910-
862.

Шивач
на одређено време

10 извршилаца
УСЛОВИ: завршена текстилна школа, курс шивења или без обзира на 
занимање ако кандидат има радно искуство; радно искуство од 24 месеца 

на равноштеп машинама и ендлерици. Трајање конкурса: до 26.02.2016. 
године. Начин конкурисања: кандидати треба да се јаве на контакт теле-
фон: 011/2910-862.

„PRO-TECH MAX“ DOO
11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 34

тел. 011/6131-602

Радник физичко-техничког обезбеђења
на одређено време до 6 месеци

15 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, радно 
искуство 6 месеци, да кандидат није осуђиван, пожељан стручни испит 
за ППЗ, пожељно бављење спортом (борилачке вештине), пробни рад 1 
месец. Пријаве слати на e-mail: hr@protechmax.rs, у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

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 економско усме-
рење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на 
рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отворе-
ност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креа-
тивност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под при-
тиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање пословних кон-
таката са клијентима; вођење бриге о клијентима; редовно извештавање 
и учествовање у креирању стратегије за освајање тржишта.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној ком-
панији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових 
знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућност брзог 
и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горена-
ведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће 
контактиран само ужи круг кандидата. 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 економско усме-
рење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на 
рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отворе-
ност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креа-
тивност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под при-
тиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање пословних кон-
таката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања са пратећом 
документацијом; наплата премије осигурања; анализа тржишта осигу-
рања АО; разматрање мера за повећање портфеља осигурања АО.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној ком-
панији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових 
знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућност брзог 
и перманентног напредовања у каријери.

Трговина и услуге
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ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горена-
ведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће 
контактиран само ужи круг кандидата. 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 економско усме-
рење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на 
рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отворе-
ност за нове изазове; проактивност; спремност за тимски рад; креатив-
ност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под притис-
ком; преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје и 
развоју канала продаје; организовање састанака групе; израда месеч-
ног и годишњег плана продукције; успостављање пословних контака-
та; недељно извештавање менаџмента компаније; увећање портфеља 
осигурања; израда понуда и полиса осигурања са пратећом документа-
цијом; 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.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној ком-
панији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових 
знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним вредно-
вањем рада и резултата рада; добро организовано радно окружење; 
могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горена-
ведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће 
контактиран само ужи круг кандидата. 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 поседо-
вање добрих пословних контаката; изражена способност за тимски рад.

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

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној ком-
панији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових 
знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним вредно-
вањем рада и резултата рада; добро организовано радно окружење; 
могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

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

„ЈУГОДОМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 110

e-mail: zaposlenje@dominosrbija.com

Продавац
на одређено време од 6 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању продавац, основна 
информатичка обука, рад у сменама. Пријаве слати мејлом на горена-
ведену адресу. Рок за пријављивање на оглас је до 27.02.2016. године.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
МДГ ПРИЈЕПОЉЕ

e-mail: careers.web1@mdg.com.

Оператер у позивном центру
на енглеском језику (представник за финансије, 

колекцију и корисничку подршку)
10 извршилаца

Компанија МДГ је лидер на тржишту Северне Америке у кредитирању 
клијената и финансирању куповине компјутерске опреме, електронских 
уређаја и намештаја путем интернет продаје у протеклих 20 година 
МДГ се успешно развијао а палета његових производа укључује висо-
ко награђивање ПС и лаптоп рачунаре које користе милиони клијената 
и компанија у Канади и САД. Компанија МДГ доо расписује конкурс за 
попуњавање слободних радних места због проширења посла на тржишту 
Канаде и Сједињених америчких држава. Запослени ће бити стационира-
ни у нашим потпуно новим и по најсавременијим стандардима опремље-
ним просторијама у Пријепољу. Радно место је идеално за амбициозне и 
способне кандидате и пружа могућност одличне зараде. Кандидати ће 
добити квалитетна упутства и обуку на радном месту.

Опис посла: Успешна подршка продаји производа и услуга наших пове-
заних компанија на тржишту Северне Америке. Управљање добијеним 
информацијама (телефон и e-mail). Одређивање могућности продаје кроз 
оцену потреба и буџета клијената. Добро познавање производа који се 
продају. Слушање, разумевање и одговарање на питања клијената и пре-
поручивање решења. Потврда и овера личних података клијената. Пози-
вање субјеката на које су клијенти упутили и потврђивање информација 
које су добијене од клијената. Давање коначног одобрења за све тран-
сакције пре него што се исврши испорука. Препознавање и потврђивање 
могућих случајева преваре. Висок степен наплате прве рате кредита, 
позивање клијената који имају кашњења у отплати кредита или су прес-
тали да отплаћују дуг. Активна анализа рачуна клијената и износа који 
се дугују. Обезбеђивање успешне наплате заосталих рачуна клијената. 
Успешно решавање конфликтних ситуација преко телефона и e-mail-а. 
Испуњавање постављених цијева у смислу наплате потраживања на 
дневном, недељном и месечном нивоу.

Потребне квалификације: добро разумевање и изузетна конверза-
ција на енглеском језику, рад на рачунару - средњи ниво до виши ниво 
(коришћење програма Office Word, Excel и интернет претраживача); обра-
зовни ниво: средња школа IV степен, виша - висока школа, факултет.

Нудимо: рад у пријатном окружењу, са младим, образовним и таленто-
ваним људима; предност живљења у малом граду, с ниским трошковима 
живота и зарадом на нивоу великих градова; могућност дугорочног запо-
шљавања, на неодређено време, у зависности од постигнутих резултата 
у раду.

Позивамо све заинтересоване кандидате да пријаве поднесу на горена-
ведену адресу. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

Трговина и услуге

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Mедицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства, од 15.02.2016. до 15.05.2016. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену средњу медицинску шко-
лу (оверена фотокопија дипломе о школској спреми), положен стручни 
испит (оверена фотокопија потврде или уверења о положеном стручном 
испиту), најмање 6 месеци радног искуства (доказ, односно наводи о рад-
ном искуству) и фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу болнице, са назнаком: „За оглас 
за пријем у радни однос“ или лично предати у правну службу Специјалне 
болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19

тел. 037/811-343

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет или стоматолошки факултет и 
најмање 5 година радног стажа у области здравства или завршена едука-
ција из области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног ста-
жа у области здравствене заштите. Уз пријаву на конкурс кандидат при-
лаже доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском, стоматолошком, правном или економском факултету, 
документ којим се доказује завршена едукација из области здравственог 
менаџмента, потврду послодавца о радном стажу у области здравствене 
заштите, односно потврду о радном стажу у области здравствене заштите 
по завршеној едукацији из здравственог менаџмента, уверење надлеж-
не полицијске управе да није осуђиван. Рок за достављање пријаве је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс предају се 
поштом или лично, у пријемној канцеларији, у затвореној коверти са наз-
наком: „Конкурс за директора - не отварати“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицински техничар
за рад у служби опште медицине са медицином 
рада и кућним лечењем и здравственом негом, 
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска шко-
ла, положен стручни испит, лиценца уколико је кандидат поседује. Опис 
послова: спроводи здравствено васпитни рад, припрема ординацију, 
опрему и уређаје за рад, врши пријем и основну обраду болесника, учест-
вује у дијагностици (ЕКГ, одређивање ШУК и др.), даје прописану тера-
пију, води медицинску евиденцију и документацију, спроводи контину-
ирани процес статистичког извештавања, по потреби иде у кућне посете, 
врши пријем и издавање лекова и санитетског материјала по одобреним 
требовањима, води све потребне евиденције о лековима и санитетском 
потрошном материјалу, сарађује са лицем за јавне набавке у вези са јав-
ним набавкама лекова и санитетског потрошног материјала, обавља и 
друге послове по налогу непосредног руководиоца. Радно искуство: није 
потребно. Посебна знања и вештине: рад на рачунару. Услови рада пред-
виђени су Законом о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави 
и осталим општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Оригинали 

или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Послови се обављају са 
пуним радним временом. Трајање конкурса: 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве 
слати у затвореним ковертама, на адресу: Дом здравља Петровац на Мла-
ви, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у пра-
вну службу Дома здравља Петровац на Млави, са назнаком: „За оглас 
за пријем у радни однос једног медицинског техничара за рад у служби 
опште медицине са медицином рада и кућним лечењем и здравственом 
негом, на одређено време“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицински техничар - сестра
за рад у Служби ортопедије Опште болнице 
Пожаревац, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, у складу са чл. 37 став 4 тачка 1 Закона 

о раду
УСЛОВИ: Поред испуњавања општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да има и завршену средњу медицинску школу - општи смер 
(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навес-
ти за које радно место се пријављујете, треба доставити: кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - општи смер, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из МК рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци). Канди-
дати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију 
лиценце.

Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесни-
ка, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитар-
ни материјал, прибор и инструменте за рад и исте стерилише, прикупља 
излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузи-
ма потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи 
здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну доку-
ментацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези 
и ради ЕКГ и остало по налогу непосредног руководоца

Виши медицински техничар - сестра
за рад у Служби интерне медицине Опште болнице 

Пожаревац, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, у складу са чл. 37 став 4 тачка 1 Закона 

о раду 
УСЛОВИ: Поред испуњавања општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да има и завршену вишу/струковну медицинску школу 
- општи смер и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се пријављујете, треба доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној вишој/струковној медицинској школи - општи смер виши/
струковни медицински техничар (VI степен), оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, извод из МК рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од  шест месеци). Кандидат који су ради-
ли у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Опис послова: пружа специјалну негу у зависности од врсте одељења 
и ради послове своје струке; упознаје болеснике са планираним проце-
дурама; активно учествује у спровођењу здравствено-васпитне методе у 
болничкој јединици (индивидуалним радом и у групи); учествује у струч-
ном оспсобљавању здравствених радника; обезбеђује перманентан рад; 
врши надзор над обављањем послова из оквира неге медицинског техни-
чара и остало по налогу непосредног руководиоца.

Инструментар операционог блока 
хирургије

Опште болнице Пожаревац, на одређено време 
ради замене привремено одсутне запослене (дуже 

боловање), у складу са чл. 37 Закона о раду
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
има и завршену средњу медицинску школу - општи смер, положен струч-
ни испит и завршену едукацију за инструментара. Уз пријаву, у којој је 
потребно навести за које радно место се пријављујете, треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
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дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општи смер (IV сте-
пен), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод 
из МК рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци), потврду/доказ о завршеној едукацији за инструментара. Канди-
дати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију 
лиценце.
Опис послова: припрема операциону салу за рад; припрема завојни мате-
ријал, хируршки веш, хируршке рукавице, инструменте и други мате-
ријал; стара се о исправности и одржавању апарата и инструмената; 
стара се о дезинфекцији; стерилише материјал и за исто је одговоран 
за инструментариј за време хируршких интервенција; после оперативног 
програма распрема употребљени материјал; одговара за врсту и број 
употребљеног материјала и инструмената у току и након операције; узет 
материјал шаље на анализу; води протокол обављених операција; остало 
по налогу непосредног руководиоца; рад се одвија у отежаним условима 
због изложености инфекцији и алергијским инфекцијама, а повећан је и 
психофизички напор.

Медицински техничар - сестра
за рад у Служби педијатрије Опште болнице 
Пожаревац, на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене (дуже боловање), у 
складу са чл. 37 Закона о раду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
има и завршену средњу медицинску школу - педијатријски или општи 
смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се пријављујете, треба доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - педијатријски 
или општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из МК рођених (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце.
Опис послова: обавља општу негу болесника деце, одржава хигијену 
болесника, храни, припрема болесника за преглед, припрема санитар-
ни материјал, прибор и инструменте за рад и исте стерилише, прикупља 
излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузи-
ма потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спрово-
ди здравствено васпитање болесника деце, даје терапију, води потребну 
документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној 
нези и ради ЕКГ и остало по налогу непосредног руководиоца.

Спремачица
за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено 
време ради замене привремено одсутне запослене 
(дуже боловање), у складу са чл. 37 Закона о раду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
има и завршену основну школу (НК радник). Уз пријаву, у којој је потреб-
но навести за које радно место се пријављујете, треба доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној основној школи, извод из МК рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од шест месеци).
Опис послова: редовно чишћење и спремање радних просторија, болес-
ничких соба и осталих просторија по распореду шефа одека, скупљање 
смећа и других отпадака из просторија, редовна дезинфекција прос-
торија, предмета и прибора за рад, транспортовање нечистог рубља и 
прљавог метеријала до места предвиђеног за одлагање истог, прање 
пљуваоница и осталог материјала, испомоћ при преносу болесника и 
умрлих и други послови НК радника по потреби и налогу непосредног 
руководиоца.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“ и листу „Реч народа“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом достави-
ти на адресу: Општа болница Пожаревац, Братства јединства 135, 12000 
Пожаревац.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Доктор медицине
за рад у Одељењу за клиничку микробиологију 

Центра за микробиологију
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
положен стручни испит. Кандидати су дужни да приложе следећу доку-

ментацију: потписану пријаву на оглас, доказ о стручној спреми и доказ о 
положеном стручном испиту. Фотокопије докумената морају бити овере-
не. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Биолог - еколог
за рад у Одељењу за санитарну микробиологију, на 

одређено време од 24 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен природно-математички 
факултет - биологија. Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију: потписану пријаву на оглас и доказ о стручној спреми. Фотокопије 
докумената морају бити оверене. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Средњи физиотерапеут
за потребе Медицинског сектора - Одељење за 

физикалну медицину и рехабилитацију, на одређено 
време до повратка запослене са боловања и 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера - физиотерапеут-
ски техничар, положен приправнички испит. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да достави: кратку биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове средњег физиотерапеута“.

ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА
36350 Рашка, Др Јовановића 4

тел. 036/736-127

Доктор медицине
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, у Служби за здравствену заштиту одраслих 

са хитном помоћи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
положен стручни испит за звање доктора медицине. Уз пријаву достави-
ти: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о пложеном стручном испиту. Пријаве се подносе у року од 8 
дана.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Магационер
на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: завршена економска школа или шко-
ла у било ком занимању. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, потврду 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, 
доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или потврда посло-
давца), биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве достави-
ти лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

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

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
са средњом стручном спремом - општи смер и 

положеним стручним испитом, на одређено време до 
повратка медицинске сестре са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
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фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, лиценцу 
или решење о упису у комору. Уколико кандидат поседује радно искуство, 
потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, 
писарници Опште болнице „Свети Лука“ или путем поште, на адресу: 
Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напоме-
ну: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Лабораторијски техничар
за рад у Одељењу лабораторијске дијагностике, 

на одређено време због повећаног обима посла, у 
трајању од три месеца

3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска 
школа, смер лабораторијски техничар, IV степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору. Кандидати достављају: пријаву на оглас, кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном, изјаву да су здравствено способни за тра-
жене послове и да се против њих не води кривични поступак, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у 
Комору медицинских сестара и техничара. Кандидати који су се јавили 
на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни 
однос и уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење 
издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Пријаве 
се подносе до 05.02.2016. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на наведену адресу.

 
    Грађевинарство и индустрија

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН НОВИ САД
21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15

тел. 021/422-266
e-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Радник на изради порцеланске масе
на одређено време од 3 месеца

10 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме - лица без занимања и стручне спреме, 
рад у сменама, радно место са повећаним ризиком, обезбеђен превоз и 
исхрана. Јављање кандидата на контакт тел. 021/422-266. Пријављивање 
на конкурс је 20 дана од дана објављивања.

MIV-EX COMMERCE DOO
34000 Крагујевац, 19. октобра 2

тел. 063/202-311
e-mail: mivexcommerce@gmail.com

Оператер на ЦНЦ машини (струг)
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - машински техничар за компјутерско 
управљање.

Машински техничар - технолог

Машински техничар - контролор
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Пожељно радно искуство на наведеним пословима, предвиђен 
пробни рад од 3 месеца. Заинтересовани кандидати своје радне био-
графије (CV) могу да шаљу на e-mail: mivexcommerce@gmail.com. Оглас 
остаје отворен до попуне радних места.

„ЕНЕРГОМОНТ“ ДОО
24000 Суботица, Сегедински пут 89

тел. 024/757-093
email: office@energomont.rs

Оглашава радно место за рад у Суботици
и Бачким Виноградима:

Механичар импрегнације и полимеризације
на одређено време 3 месеца

4 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме електро, машинског или грађе-
винског смера, без обзира на радно искуство, основно познавање рада 
на рачунару, возачка дозвола Б категорије, познавање мађарског језика. 
Рад у сменама, обезбеђен превоз. Пробни рад 1 месец. Слање биографија 
на горенаведену мејл адресу или поштом на адресу послодавца. Ближе 
информације на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 
25.02.2016. године.

PKC WIRING SYSTEMS DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
50 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање; 
предвиђен је пробни рад од 6 месеци, ради се у сменама, укључујући и 
ноћни рад, рад се обавља у стајаћем положају, 8 сати, трака је покретна, 
монтажа производа обавља се на основу упутстава, кандидати не смеју 
бити далтонисти; предвиђено је психолошко тестирање кандидата, пре-
воз је обезбеђен. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна 
документација се доставља на горенаведену адресу.

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

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

Радник на пословима управљања отпадом
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме техничког усмерења, без обзира на 
радно искуство, познавање рада на рачунару (Office, Интернет), знање 
енглеског језика на вишем нивоу, возачка дозвола Б категорије. Предност 
ће имати непушачи. Слање биографија на горенаведену мејл адресу или 
се интересовати лично на адреси послодавца, од 11 до 13 часова. Ближе 
информације на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 
28.02.2016. године.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Београд, Влајковићева 19а

Aрмирач
на одређено време

5 извршилаца

Тесар
на одређено време

5 извршилаца

Монтер
на одређено време

2 извршиоца

Руковалац утоваривача
на одређено време

2 извршиоца

Механичар
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, у занимању: армирач, тесар, монтер, 
механичар; потребно радно искуство од 12 месеци; здравствена способ-
ност за рад на висини и дубини. Место рада: Београд. Трајање конкур-
са: до попуне. Кандидати треба да проследе радне биографије на e-mail: 
piop@mostogradnja.rs.

Mедицина / Грађевинарство и индустрија
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ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Београд, Влајковићева 19а

Грађевински радник
на одређено време

10 извршилаца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме - помоћни грађевински радник. Место 
рада: Београд. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати треба да просле-
де радне биографије на e-mail: piop@mostogradnja.rs.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Београд, Влајковићева 19а

Дипломирани инжењер заштите на раду
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани инжењер зашти-
те на раду; положен испит из области безбедности и здравља на раду; 
12 месеци радног искуства. Место рада: Београд. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати треба да проследе радне биографије на e-mail: piop@
mostogradnja.rs.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Београд, Влајковићева 19а

Електричар
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - електричар; потребно радно иску-
ство од 12 месеци (са струјом високог напона). Место рада: Београд. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати треба да проследе радне био-
графије на e-mail: piop@mostogradnja.rs.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Београд, Влајковићева 19а

Бравар
на одређено време

5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - бравар; радно искуство од 12 месе-
ци. Место рада: Београд. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати треба 
да проследе радне биографије на e-mail: piop@mostogradnja.rs.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Београд, Влајковићева 19а

Дизаличар - краниста
на одређено време

5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - руковалац дизалице; потребно рад-
но искуство од 12 месеци. Место рада: Београд. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати треба да проследе радне биографије на e-mail: piop@
mostogradnja.rs.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Београд, Влајковићева 19а

Заваривач
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимaње; уверење 
о способности за РЕЛ и МАГ заваривање; здравствена способност за рад 
на висини; потребно радно искуство од 12 месеци. Место рада: Београд. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати треба да проследе радне био-
графије на e-mail: piop@mostogradnja.rs.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Београд, Влајковићева 19а

Магационер
на одређено време

4 извршиоца
УСЛОВИ: IV - VI степен стручне спреме, економске струке. Место рада: 
Београд. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати треба да проследе рад-
не биографије на e-mail: piop@mostogradnja.rs.

„CILBAU“ DOO
Београд, Цвијићева 107/5

тел. 065/3886-988
e-mail: cilbau2@gmail.com

Армирач
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (КВ радник); радно искуство 1 година 
на наведеним пословима.

Зидар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (КВ радник); радно искуство 1 година 
на наведеним пословима.

Тесар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (КВ радник); радно искуство 2 године 
на наведеним пословима.

Фасадер
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (КВ радник); радно искуство 2 године 
на наведеним пословима.

Грађевински техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно искуство 1 година на наведе-
ним пословима.
ОСТАЛО: Место рада: Београд - могућност упућивања кандидата на рад у 
Немачку; обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Заснивање радног одно-
са на одређено време од 9 месеци. Пожељна диплома или сертификат, у 
циљу упућивања лица за рад у иностранство од стране послодавца. Рок 
трајања конкурса: до 20.02.2016. године. Кандидати могу да се јаве на 
горенаведени телефон, особа за контакт: Милијана Миловановић.
              

            Пољопривреда

FARM COMMERC DOO
24220 Чантавир, 11. октобра 19

e-mail: farmcommercjozzy@gmail.com, jozzy.doo@gmail.com
тел. 063/1040-464

Пољопривредни техничар - продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни техничар, пет годи-
на искуства у струци, пожељно знање мађарског језика, али није услов.

Возач камиона са приколицом
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач, пет година радног искуства у 
струци. Пожељно знање мађарског језика, али није услов. Возачка доз-
вола Ц и Е категорије.

ОСТАЛО: Слање биографија на горенаведене и-мејл адресе или јављање 
на горенаведени број телефона, од 8 до 16 часова.

Оглас остаје отворен до 28.02.2016. године.

Грађевинарство и индустрија / Пољопривреда

www.nsz.gov.rs
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            Саобраћај и везе

МАНЕЗ 021
21000 Нови Сад

тел. 061/6571-031
e-mail: zoran74nikolić@gmail.com

Возач Ц категорије
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, возачка 
дозвола Ц категорије; рад је теренски. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 061/6571-031, плац је на адреси: Др Јована Андрејевића 10. Рок 
за пријављивање на оглас је до 24.02.2016. године.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Београд, Влајковићева 19а

Морнар
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме - моранар; посебна здравствена спо-
собност, уверење за пливача; 12 месеци радног искуства. Место рада: 
Београд. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати треба да проследе рад-
не биографије на e-mail: piop@mostogradnja.rs.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Београд, Влајковићева 19а

Управљач брода и моторног чамца
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бродовођа унутрашње пловидбе; 
испит за руковаоца пловила; 12 месеци радног искуства. Место рада: Бео-
град. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати треба да проследе радне 
биографије на e-mail: piop@mostogradnja.rs.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Београд, Влајковићева 19а

Возач моторног возила
на одређено време

5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - возач моторног возила; возачка доз-
вола Б, Ц, Е категорије; потребно радно искуство од 12 месеци. Место 
рада: Београд. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати треба да просле-
де радне биографије на e-mail: piop@mostogradnja.rs.

              Култура и информисање

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
34210 Рача, Карађорђева 60

тел. 034/751-275

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручне спреме, 4 године радног иску-
ства на пословима у култури, организаторске способности у области 
културе. Уз пријаву на конкурс доставити: фотокопију дипломе о одго-
варајућем степену стручне спреме, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом 
стању (не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не воде 
истражне радње, истрага и кривични поступак (не старије од 6 месеци). 
Поред формално правно наведених услова за именовање на наведену 
функцију, кандидат је дужан да приложи предлог рада и развоја Култур-
ног центра „Радоје Домановић“ за период од 4 године, у писаној форми. 
Уверења и потврде доставити у оригиналу или оверене копије. Прија-
ве са потребном документацијом доставити у року од 15 дана од дана 

објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, 
са назнаком: Конкурс за директора Културног центра „Радоје Домановић“ 
Рача. Са сваким кандидатом управни одбор ће обавити разговор, те ће се 
одлука донети уз примену напред наведених критеријума. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Телефон за ближе 
информације: 034/751-275.

         Наука и образовање

БЕОГРА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/200-78-78

e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 месеци 
радног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен је рад у сме-
нама.

Васпитач
на одређено време од 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 месеци 
радног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен је рад у сме-
нама.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: кратка биографија, ове-
рена фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
доказ о поседовању лиценце за рад, фотокопија држављанства. Рок за 
подношење пријава је 7 дана од дана објављивања, на адресу установе 
или на и-мејл адресу.

Саобраћај и везе / Култура и информисање / Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 120

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

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

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

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

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

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој уста-
нови на захтев директора.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ“

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040

Наставник историје
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема на основу члана 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилника 
о врсти стручне спреме наставника кој 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. Потребну документа-
цију (биографију, оверену копију дипломе, оверену копију уверења 
о држављанству, оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
потврду о неосуђиваности и уверење о положеном испиту за лиценцу за 
наставнике) послати поштом или доставити на наведену адресу школе. 
Контакт телефон: 011/2763-040.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању асистента за 
ужу научну област Органска хемија

на одређено време од 3 године

Сарадник у настави у звању асистента за 
ужу научну област Општа и неорганска 

хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (студент докторских студија) из нау-
чне области за коју се бира и други услови утврђени чланом 72 Закона 
о високом образовању и Статута Хемијског факутлета. Пријаву са био-
графијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и 
стручних радова доставити Архиви факултета, на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

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

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

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним шко-
лама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник 
РС“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/012). Наставници поред наведене стручне 
спреме морају имати стручну дефектолошку оспособљеност или струч-
ну спрему дипломираног дефектолога. Поред општих услова и наведе-
них услова у погледу стручности, кандидат треба да испуњава и друге 
посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, држављанство РС, уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља 
установа). Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат треба да достави 
и оверене фотокопије докумената којима доказује да испуњава услове 
конкурса: диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, доказ да има образовање из психо-

лошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда, уверење и сл.) 
из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе). Доказ да је кандидат психички, 
физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености 
услова се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблговремене пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
11000 Београд, Вељка Дугошевића бб

тел. 011/2415-455

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник латинског језика
са 45% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
са 45% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог  преко 60 дана

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник практичне наставе (виши 
лабораторијски техничар)

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник фармацеутске групе предмета 
(дипломирани фармацеут - медицински 

биохемичар)
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: За радна места наставника кандидат треба да има одговарајуће 
образовање предвиђено Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама и да испуњава услове предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања. За радно место шефа рачуноводства: VII сте-
пен стручне спреме, дипломирани економиста.

ОСТАЛО: доказ о врсти и степену стручне спреме (оверен препис дипло-
ме), уверење о држављанству РС (оверена фотокопија, документ не може 
бити старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (може бити 
старији од 6 месеци), уверење о општој здравственој способности, тј. 
лекарско уверење (психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима; доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења 
уговора о раду), уверење издато од надлежног органа којим се доказује 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. У складу са чланом 130 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), про-
веру психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. Пријаву са овереним доказима о испуњавању услова конкурса посла-
ти на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву је 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Ванредни професор за ужу научну област 
Примењена физика

на одређено време од пет година

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 2303.02.2016. | Број 659 |   

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже 
научне области за коју се бира; научни, односно стручни радови, у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14, 45/15 - аутен-
тично тумачење и 68/15), статутом и правилницима Физичког факулте-
та и Универзитета у Београду; неосуђиваност за кривична дела из чл. 
62 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/14, 45/15 - аутентично 
тумачење и 68/15). Пријава треба да садржи: биографију, оверен препис 
дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње науч-
не активности, преглед научних резултата, списак наставних и научних 
публикација, списак цитата, најважније публикације. Пријаву је потреб-
но доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (tex или 
doc формат), у складу са темплејтом који се налази на сајту Физичког 
факултета - www.ff.bg.ac.rs. Пријаву са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити Деканату факултета, на наведену адресу (3. спрат, 
соба 652), у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11276 Јаково, Бољевачка 2

тел. 011/8416-439

Наставник разредне наставе у боравку
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

Наставник енглеског језика и књижевности
са 20% радног времена, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. У радни 
однос у установи може да буде примљено лице под условима прописа-
ним законом: поседовање одређеног образовања; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
поседовање држављанства Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава уз 
конкурс, која садржи: диплому о стеченом образовању (оверена копија), 
уверење о држављанству (оверена копија), потврду високошколске уста-
нове да је кандидат слушао/похађао наставу на српском језику (оверена 
копија), потврду високошколске установе да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва или доказ о положеном стручном испиту за наставника или лиценцу 
за наставника (кандидат који има положен стручни испит или лиценцу за 
наставника није у обавези да достави потврду високошколске установе 
о поседовању психолошко-педагошких, методичких дисциплина од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе, оверена копија). Директор доноси 
одлуку о избору у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима, од стране надлежне 
службе за запошљавање (Национална служба за запошљавање у Бео-
граду). Пријаве слати поштом, на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

тел. 011/2140-419

Наставник у звању од ванредног до 
редовног професора за уметничку област 

Драматургија, наставни предмет Филмска и 
телевизијска драматургија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани драматург, факултет 
драмских уметности, као и други услови за избор наставника предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

Наставник у звању доцента за уметничку 
област Позоришна и радио режија, 
наставни предмет Сценографија и 

костимографија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани костимограф, факул-
тет примењених уметности или VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни сценограф, факултет примењених уметности, као и други услови за 
избор наставника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом 
ФДУ.

Наставник у звању доцента за уметничку 
област Снимање и дизајн звука, наставни 

предмети: Снимање и дизајн звука за филм 
и телевизију и Снимање музике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани сниматељ и дизајнер 
звука, факултет драмских уметности, као и други услови за избор настав-
ника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

Сарадник у звању уметнички сарадник за 
уметничку област Глума, наставни предмет 

Глума
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани позоришни и радио 
редитељ, факултет драмских уметности, као и други услови за избор 
сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

Сарадник у звању стручни сарадник за 
уметничку област Глума, наставни предмет 

Глума
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани глумац, факултет 
драмских уметности или дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник 
из области глума, факултет драмских уметности, као и други услови за 
избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом 
ФДУ.

Сарадник у звању асистента за уметничку 
област Филмска и телевизијска режија, 

наставни предмети: Филмска режија, 
Телевизијска режија и документарни филм
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филмски и телеви-
зијски редитељ, факултет драмских уметности или дипломирани драм-
ски и аудиовизуелни уметник из области филмске и телевизијске режије, 
факултет драмских уметности, као и други услови за избор сарадника 
предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

Напомена: Избор се врши према Закону о високом образовању и Статуту 
Факултета драмских уметности. Рад се заснива на одређено време. Рок за 
пријављивање кандидата на оглас је 8 дана.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454

Наставник биологије
на одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: Наставник биологије може да буде лице које испуњава следеће 
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) да има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном 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. Услови из става 1 овог члана доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 овог члана подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из става 1 тачка 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из ста-
ва 1 тачка 3 овог члана прибавља установа. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити следећу документацију: оверен препис 
дипломе о завршеној школи, податке о кретању у служби са биографијом, 
оверен препис уверења о положеном испиту за лиценцу, држављанство 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област 
Фармакологија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завр-
шен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о 
ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факул-
тету), подносе се Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 
РАЧУНАРСТВА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 283

тел. 011/2471-099

Асистент за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужа стручна 

област Електроенергетика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије из одговарајуће уже научне - струч-
не области (електроенергетика), уз претходно завршене нивое студија са 
најмањом постигнутом укупном просечном оценом 8; склоност и способ-
ност за наставни и педагошки рад; објављени стручни радови из области 
за коју се кандидат бира; минимално три године радног искуства из уже 
стручне области за коју се кандидат бира.

Асистент за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужа стручна 

област Аудио и видео технологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије из одговарајуће уже научне - струч-
не области акустика, претходно завршене мастер студије из уже стручне 
области Аудио и видео технологије и уз постигнуту просечну оцену нај-
мање 8 на претходним нивоима студија; склоност и способност за настав-
ни и педагошки рад; објављени радови из области за коју се кандидат 
прима. Поседовање стручних знања из области музичке уметности сма-
траће се предношћу приликом избора кандидата.

Сарадник у лабораторији за област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа стручна област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене дипломске академске (мастер) студије, односно са 
њима изједначен степен студија сходно чл 127 Закона о високом обра-
зовању, из одговарајуће уже научне области; склоност и способност за 
наставни и педагошки рад; минимално 3 године радног искуства из уже 
стручне области за коју се кандидат бира; обавезно поседовање знања 
и искуства у раду са програмским језицима C, C++, PHP, JS, VisualBasic, 
Asembler za Motorolu 68HC11, Asemmbler за Intel 196, као и у раду са про-
грамским alatima Microsoft Visual Studio, JetBrains, PHPStorm, Macromedia, 
Phyton m196 и MySQL.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се могу предати лично или послати путем 
поште, на горенаведену адресу. Уз пријаву на оглас обавезно послати 
CV, уз одговарајуће пропратне документе који потврђују наводе из CV-а: 
оверене фотокопије високошколске исправе (дипломе, уверења о дипло-
мирању) о завршеном одговарајућем степену студија, сходно позицији за 
коју конкуришете, а у којима је исказана просечна оцена. Оглас је отво-
рен најкасније до истека 8 дана, рачунајући од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. Пријаве послате путем поште морају стићи у 
школу до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати 
неблаговременим и неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„FANTASY“

11000 Београд, Интернационалних бригада 66
тел. 011/3085-587

e-mail: fantasy@vrticfantasy.rs

Сарадник васпитача за корекцију покрета
на одређено време ради замене запослене на 

трудничком боловању
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта, 12 месеци радног искуства, основна информатичка 
обука, лиценца за наставника, васпитача и стручног сарадника, пробни 
рад 2 месеца.

Сарадник васпитача за француски језик
на одређено време ради запослене на трудничком 

боловању
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани професор францус-
ког језика и књижевности, 12 месеци радног искуства, основна информа-
тичка обука, пробни рад 2 месеца.

Васпитач за рад у групи
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани васпитач, минимум 
12 месеци радног искуства у ПУ, основна информатичка обука, лиценца 
за наставника, васпитача и стручног сарадника; енглески језик - почетни 
ниво, француски језик - средњи ниво; пробни рад 2 месеца.

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на контакт телефон: 011/3085-587, 
од 10 до 12 часова и да доставе на и-мејл: fantasy@vrticfantasy.rs радну 
биографију на увид. Рок за пријављивање је до 12.02.2016. године.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Доцент за ужу научну област Механика и 
механика флуида

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Информатика
на одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 
76/05) и Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05) и Статутoм 
Саобраћајног факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс 
је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (био-
графија, дипломе, списак радова и радове) доставити на горенаведену 
адресу.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈА КУЋА - ЉУБАВ, ВЕРА И НАДА“

11000 Београд, Кнеза Данила 45
тел. 011/3341-130
www.decijakuca.rs

e-mail: office@decijakuca.rs

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: положен стручни испит и лиценца за рад, обавезна Монтесо-
ри обука, радно искуство од најмање 5 година у предшколској установи, 
познавање енглеског језика (А2 или Б1), држављанин Републике Србије и 
да лице није осуђивано. Кандидати треба да се јаве путем e-mailа: office@
decijakuca.rs, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси и доказе о испуњености услова, и то: радну биографију, дипло-
му о стеченом образовању, лиценцу за медицинску сестру - васпитача, 
лекарско уверење о способности за рад, уверење о држављанству, уве-
рење о неосуђиваности. Рок за конкурисање: 15 дана.

Наука и образовање
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БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

19320 Кладово, 22. септембра 13
тел. 019/808-951

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015) и према чл. 2 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013); 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или положен испит у току студија из 
педагогије и психологије или положен стручни испит, односно испит за 
лиценцу; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству (све у оригиналу или овереној фотоко-
пији); доказ да кандидат 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 или доказ 
да има положене испите у току студија из педагогије и психологије или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ 
о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику). Пријаве са доказима о испуњавању 
услова могу се поднети лично или поштом на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски сарадник за ужу научну 
област Математика

на изборни период од 3 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Технич-
ког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, канди-
дат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен 
стручне спреме, дипломирани математичар за рачунарство и информа-
тику са завршеним природно-математичким факултетом и уписане док-
торске студије. Остали услови утврђени су одредбом члана 72 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 109 Статута 
Техничког факултета у Бору. Уз пријаву на конкурс неопходно је достави-
ти доказе о испуњености услова (биографију, списак радова, копије науч-
них и стручних радова, диплому о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду надлежног 
органа о непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом обра-
зовању (казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овере-
ном препису и не старија од шест месеци). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуња-
вању услова достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, Војске 
Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана 
објављивања.

ЦЕНТАР СТРАНИХ ЈЕЗИКА
„ALPHABETA“

Бор, Краља Петра I бр. 23
тел. 060/153-5174

e-mail: office@alphabeta.rs

Дипломирани филолог немачког језика
пробни рад 3 месеца

Опис посла: предавач немачког језика.
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика (VII степен стручне 
спреме), дипломирани професор немачког језика (VII степен стручне 
спреме), рад на рачунару - МS Office пакет (основни ниво). Трајање кон-
курса: до 12.02.2016. године. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе путем поште, и-мејла или да се јаве на контакт телефон послода-
вца. Лице за контакт: Тијана Добершек.

ЧАЧАК
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Математика

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор математичких наука. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове прописане 
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и 
Статутом Факултета. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одго-
варајућој стручној спреми, списак радова, као и саме радове и доказ 
надлежног органа о неосуђиваности, у смислу члана 62 став 4 Закона о 
високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. 
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: 
Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ОШ „КОТРАЖА“
32235 Котража

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог преко 60 

дана, за рад у издвојеном одељењу у Вучковици
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основним школама; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да 
доставе доказ о испуњености наведених услова: доказ о стеченом обра-
зовању - оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству Репу-
блике Србије -  оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, а кандидате упућује шко-
ла. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са доказима о 
испуњености услова кандидати подносе на адресу: ОШ „Котража“, 32235 
Котража. Све информације у вези са конкурсом могу се добити на број 
телефона: 032/856-133. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у обзир.

КРАГУЈЕВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 2
тел. 034/6841-659

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има стечено одговарајуће образовање (основна 
школа - I степен); да има здравствену способност за рад; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
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став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити сле-
дећа документа: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење о здравственој способности за 
рад - подноси се пре закључења уговора о раду; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 
месеци; уверење суда да није под истрагом. Уверење о неосуђиваности 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља школа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса доставити лично, у року од 8 дана по 
објављивању или послати на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област 
Болести зуба и ендодонција

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар стомато-
лошких наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Пародонтологија

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар стомато-
лошких наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама (само 
за сараднике у настави и асистенте), фотокопију оверених диплома, спи-
сак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. 
Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, 
доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву 
је 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН“

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/332-706

Васпитач
на одређено време ради замене одсутних запослених 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним законом и ако има: одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) - васпитач; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или 
оверене копије (не старије од 6 месеци): потпуна лична и радна био-
графија, са адресом и контакт телефоном; оверена фотокопија дипломе; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а). Приликом заснивања 
радног односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за заснивање радног односа. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 

„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По 
завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. 
Пријаве се подносе лично или путем поште (са повратницом), на адре-
су: Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац, Саве Ковачевића 30.

КРАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

тел. 036/5150-024

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Информатика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктор рачунарских наука.

Асистент за ужу научну област Менаџмент 
и пословање

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија из области менаџмента и бизниса, 
смер менаџмент у туризму, који је претходне нивое студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање (8) осам. Кандидат треба да испуња-
ва опште и посебне услове предвиђене чланом 64, односно 72 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење 
и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број 
II-01-95 од 30.03.2015. године и бр. II-01-993/11 од 28.12.2015. године), 
Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пре-
чишћен текст, број 303 од 17.03.2015. године), Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. I-01-13 од 10.01.2014. године), 
Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивање радног 
односа сарадника на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој 
Бањи (бр. 724 од 27.11.2012. године), у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата, као и опште услове за заснивање рад-
ног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14). Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, пот-
писан формулар за пријављивање кандидата, као и снимљени фајл фор-
мулара на CD рому (линк: http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/konkursi), 
фотокопију публикованих радова наведених у конкурсном формулару, 
оверене копије диплома или уверења о стеченом стручном, односно 
научном називу; уверење о положеним испитима на докторским студија-
ма (за избор асистента), уверење о држављанству, доказе о испуњавању 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 
4 Закона о високом образовању и чланом 125е Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве слати на адресу, са назнаком: „За конкурс“, Универзитет у Крагујевцу, 
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 
36210 Врњачка Бања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, на студијама првог степена (основне ака-
демске студије, односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - уверење прибавља уста-
нова; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
изводи образовно-васпитни рад.

Секретар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наука и образовање
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УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: дипломирани правник - мас-
тер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уве-
рење прибавља установа; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотоко-
пију дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод 
из матичне књиге рођених.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36340 Конарево
тел. 036/821-992

Наставник математике
у Богутовцу, на одређено време до повратка раднице 

са породиљског боловања

Наставник ликовне културе
у Богутовцу и Конареву, са 85% радног времена, на 

одређено време до повратка на рад запосленог којем 
мирује радни однос

Наставник информатике и рачунарства
у Богутовцу и Конареву, са 50% радног времена, 

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање 
у складу са законом и правилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи. На кон-
курс се могу пријавити кандидати који поред општих услова, предвиђених 
Законом о раду, испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 и 
чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
да имају завршено одговарајуће високо образовање; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ 
о положеним испитима из психологије и педагогије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу доку-
ментацију којом доказују да испуњавају услове предвиђене Законом, као 
и овим конкурсом: диплому о завршеном одговарајућем образовању у 
складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
и важећим Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, 
васпитача и стручних сарадника у основној школи; уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); потврду или уверење о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи (односно потврду о положеним испитима из психологије 
и педагогије, или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу); извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су 
да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика). 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. Пријаве слати на одресу 
школе: Основна школа „Ђура Јакшић“, 36340 Конарево. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће 
се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

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

Сарадник у звање асистента, за ужу научну 
област Механика и механизми

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар наука и прихваћена тема 
докторске дисертације или студент докторских студија из научне области 
за коју се бира и који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8,00. Поред општих услова утврђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Службени гласник Републике Србије“ број 76/2005, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/15 - аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 
и Правилником о условима, начину и поступку избора у звање сарадни-
ка Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова конкур-
са у погледу школске спреме - оверене фотокопије диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама или 
одлуку о прихваћеној теми докторске дисертације, одговарајуће доказе 
надлежних органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 
Закона о високом образовању и члана 125е став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу, списак научних и стручних радова, као и саме радове и све 
остале доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство и грађе-
винарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА“
36204 Лађевци

тел. 036/825-020

Наставник хемије
за 20% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, за рад у 

Лађевцима
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се могу пријавити кан-
дидати који поред општих услова, предвиђених Законом о раду, испуња-
вају и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: имају одговарајуће образовање 
(одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен чл. 8 Закона о 
основама сиситема образовања и Правилником о врсти и степену струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи); психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учиницима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе 
и одговарајаћу документацију којом доказују да испуњавају услове пред-
виђене Законом и Правилником, као и овим конкурсом: диплому о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци; извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месе-
ци. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, 
а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке. Сва документа се 
прилажу у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова достављају се лично или поштом на 
адресу школе: ОШ „Драган Ђоковић Уча“, Лађевци 36204. Неблаговреме-
не и непотпуне пријеве се неће разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ“

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 27.01.2016. мења се 
у делу услови за радно место: шеф рачуноводства, где стоји: 
VII/1 степен стручне спреме, а треба да стоји: VII/1 или VI сте-
пен стручне спреме економског смера. У осталом делу оглас 
остаје непромењен.

Наука и образовање
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КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37000 Крушевац

Блаже Думовића 66, Мудраковац

Поновљени конкурс

Директор
на период од 4 године

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће високо образовање из члана 8 став 2 тачка 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за наставника основне школе, 
педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора, након што министар просвете, науке и технолошког 
развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора школе) и 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да 
није правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Пошто је ово конкурс који је поновљен 
због тога што се на претходно расписане конкурсе није пријавио ниједан 
кандидат, за директора школе може да буде изабран и наставник који, 
уз испуњеност осталих услова, има одговарајуће образовање из члана 
8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од три годи-
не или више образовање) и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 и 
кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 3 наведеног 
закона на овом конкурсу су равноправни. Уз пријаву кандидат подноси: 
оригинал, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; оригинал, оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу; доказ 
- потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад - доказ о знању српског језика (подносе само кандидати који су 
стекли одговарајуће образовање на другом језику); преглед кретања у 
служби са биграфским подацима; оквирни план рада за време мандата; 
доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Уве-
рење о положеном испиту за директора школе се не прилаже, с обзи-
ром да Министарство надлежно за послове просвете није организовало 
полагање наведеног испита, па пријава која не буде садржала наведени 
документ, неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за директора школе. Уверење 
да кандидат није осуђиван за дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа из казне-
не евиденције МУП-а, за све кандидате. Уверење о здравственом стању 
- лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким и здравственим 
способностима за рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату школе, 
на тел. 037/3421-521. Пријаве на конкурс се достављају на адресу школе, 
ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац, Блаже Думовића 66, Мудраковац, 
37000 Крушевац.

ЛОЗНИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/882-122

Васпитач
у припремном предшколском програму, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана

4 извршиоца

УСЛОВИ: услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге држављана (не старији од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија).

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге држављана (не старији од шест месеци, оригинал или 
оверена фотокопија), доказ о радном искуству на пословима васпитача.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, са 
звањем медицинска сестра - васпитач, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), извод 
из матичне књиге држављана (не старији од шест месеци, оригинал или 
оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Пријаве са одговарајућом документацијом послати на адресу 
установе, у року од 8 дана од дана објављивања.

НИШ
ИСПРАВКА ОГЛАСА

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18000 Ниш, Ђердапска 45

тел. 018/206-880

Оглас објављен 27.01.2016. године исправља се у делу ОСТАЛО, 
тако што уместо: дипломске академске студије - мастер, треба 
да стоји: мастер академске студије. У осталом делу оглас остаје 
непромењен.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСА
ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10
тел. 018/800-109

Конкурс објављен 13.01.2016. године мења се и допуњује за оба 
радна места, и то у називу радног места, тако што уместо: настав-
ник разредне наставе, на одређено време до 31.08.2016. године, 
треба да стоји: наставник разредне наставе, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана; уместо: настав-
ник физичког васпитања - приправник, са 50% радног времена, 
на одређено време до 31.08.2016. године, треба да стоји: настав-
ник физичког васпитања, са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана. У делу 
ОСТАЛО за оба радна места се додаје: наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

36300 Нови Пазар, Трнава
тел. 020/385-728

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за пријем у радни однос 
утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/2015), и то: да има 
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност 

Наука и образовање
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за рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца; има држављанство Републике Србије; зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. У погле-
ду степена и врсте образовања, односно одговарајућег високог образо-
вања, потребно је да кандидати имају одговарајуће високо образовање, 
сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе: оригинал или 
оверену копију дипломе, односно уверење, којим доказују одговарајуће 
високо образовање; оригинал уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; оригинал извод из матичне књиге рођених, не старији од шест 
месеци; одговарајући доказ (потврда, уверење или друга исправа коју 
издаје надлежна високошколска установа) о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина; одговарајући доказ којим се 
доказује познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(познавање српског и босанског језика). Пријаве са потребним докумен-
тима слати на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић“, Трнава, Фах 92, 
са ознаком: „За конкурс“ или лично доставити управи школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 020/385-728.

НОВИ С А Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“
21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

тел. 021/6042-964, факс: 021/6041-009
e-mail: mladostpu@gmail.com

Васпитач
на одређено време, а најдуже до краја школске 

године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште услове: психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат треба да испуњава 
следеће услове у погледу образовања: одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије), на којима је оспособљен за рад са децом 
јасленог узраста - васпитач или одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије или основне академске 
студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) - васпитач. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи краћу биографију са бит-
ним подацима о кандидату, кандидат треба да приложи: доказ о посе-
довању држављанства Републике Србије (извод из матичне књиге рође-
них) и оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. У 
поступку одлучивања директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, у року од осам дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Директор доноси одлуку о избору у року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Ближе информације могу се добити код секретара установе, 
на број телефона: 060/40-656.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Наставник у звање доцента за ужу област 
Графичко инжењерство

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка графичко инжењерство и 
дизајн, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета технич-
ких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Теорија конструкција

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке, услови пропи-
сани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Универ-
зитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.  

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања 
конкурса) и доказе о испуњености услова 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 суда да против кандидата није донето решење 
о спровођењу истраге, није подигнута оптужница или поднет оптужни 
предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној 
дужности (свим дипломама стеченим у иностранству потребно је при-
ложити и доказ о нострификацији), списак објављених научних радова, 
књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за свако 
радно место посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и пот-
пуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана од дана 
објављивања, а за сараднике 7 дана.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“
21000 Нови Сад, Прерадовићева 6

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: сведочанство о завршеној основној школи, оригинал или овере-
на копија (први степен стручне спреме), држављанство Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија уверења), да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
зна српски језик (на којем се остварује образовно-васпитни рад). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. С обзиром да шко-
ла прибавља доказ о неосуђиваности кандидата, а за шта су потребни 
одређени лични подаци, треба доставити и фотокопију извода из матич-
не књиге рођених. Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Пријаве на конкурс доставити на адресу: ОШ 
„Јован Дучић“, Прерадовићева 6, 21131 Петроварадин, са назнаком: „За 
конкурс“. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, 
лично или на број телефона: 021/6433-201.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО“

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитача или стручног сарадни-
ка стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске 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 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или више образо-
вање; одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпи-
тања: пет година радног стажа у области образовања и васпитања - за 
лица са високим стручним образовањем, односно, најмање десет годи-
на радног стажа у области образовања и васпитања - за лица са вишим 
стручним образовањем; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и да није утврђено дискриминаторно 
понашање, у складу са законом; држављанство Републике Србије. Кан-
дидати су у обавези да уз пријаву на конкурс доставе следеће: радну 
биографију, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за лиценцу за васпитача или стручног сарад-
ника, оверену фотокопију уверења о дозволи за рад и положеном испиту 
за директора, доказ о радном стажу у области васпитања и образовања, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психофизичкој и 
здравственој способности за рад са децом. Предност при избору дирек-
тора имаће кандидат који је стекао неко од звања према прописима из 
области образовања. Изабрани кандидат који нема положен испит за 
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лиценцу за директора дужан је да га положи у року од годину дана од 
дана ступања на дужност или му престаје дужност директора. Извод из 
казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем. Пријаве на 
конкурс се подносе у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за 
директора“, у року од 15 дана од дана објављивања, на адресу: Предш-
колска установа „Детињство“, 21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а.

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос, 
у складу са члановима 120 и 121 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс доста-
ве следеће: радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми, оверену копију уверења о дозволи за 
рад (лиценце), оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Посеб-
но лекарско уверење о психичкој и физичкој здравственој способности за 
рад са децом се доставља пре закључења уговора о раду. Извод из казне-
не евиденције установа ће прибавити службеним путем. Све фотокопије 
морају бити оверене од страна надлежног органа. Пријаве на конкурс се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, на адресу: Предшколска установа „Детињство“, Николе Тесле 47/а, 
21230 Жабаљ. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

тел. 021/6616-366
e-mаil: skolamp@eunet.rs

Наставник индивидуалне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства ради одржавања трудноће и породиљског 
одсуства

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

Наставник индивидуалне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства ради одржавања трудноће и породиљског 
одсуства 

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

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства ради одржавања трудноће и породиљског 
одсуства

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

Наставник разредно-предметне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства ради одржавања трудноће и породиљског 
одсуства

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

СРЕДЊА ШКОЛА
Наставник индивидуалне наставе

на одређено време до повратка запослене са 
одсуства ради одржавања трудноће и породиљског 

одсуства

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

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају опште услове за заснивање радног односа: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву за радно доставити: доказ о стручној спреми и уве-
рење о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности изабрани канидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Уверење о некажњавању школа прибавља по службеној дужности за 
изабраног кандидата. У поступку одлучивања о избору наставника школа 
врши ужи избор кандидата, који се упућују на претходну проверу пси-
хофизичких способности код надлежне службе за послове запошљавања. 
Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве са траженом документацијом послати на адресу: Школа за основно 
и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, 21000 Нови 
Сад, Браће Рибникар 32, са назнаком: „За конкурс“.

ПАНЧЕВО
ШОСО „МАРА МАНДИЋ“

26000 Панчево, Илапа Душана 34
тел. 013/353-284

e-mail: info@maramandic.edu.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, 
52/2011, 55/13 и 68/15); да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Под одговарајућим образовањем за наведено рад-
но место подразумева се: дипломирани дефектолог-олигофренолог. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: краћу биографију, 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
ченом на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре 
закључења уговора о раду). Уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по 
службеној дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на адресу: ШОСО „Мара Мандић“, Илапа 
Душана 34, 26000 Панчево или предати лично. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефона 013/353-284.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“
26310 Алибунар, Вук Караџић 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, број: број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тума-
чење 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 образовања; положен испит за директора школе (изабрани 
кандидат је дужан да положи испит за директора школе у законом про-
писаном року); да је психички, физички и здравствено способан за рад са 
децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело или привредни 
преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања 
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(прибавља установа); да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: извод из 
матичне књиге рођених на новом обрасцу, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); оверену фото-
копију дипломе о високој стручној спреми; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, 
односно психолога или педагога, фотокопију радне књижице, потврду о 
стеченом радном стажу у области образовања и васпитања од послодава-
ца 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 здравстевним способностима 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 
обавези да положи испит за директора установе, сходно роковима пропи-
саним Законом о основама система образовања и васпитања и условима 
које пропише надлежни министар. Предност за избор директора установе 
образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од звања пре-
ма прописима из области образовања. Поред наведеног, кандидат треба 
у пријави да наведе краће биографске податке и приложи: податке о кре-
тању у досадашњој служби или радном односу, доказе о својим стручним 
и организационим способностима. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
неовереним фотокопијама докумената неће се узети у разматрање. Ове-
рене фотокопије не могу бити старије од 6 месеци. Пријаве са докумен-
тацијом и прилозима достављају се искључиво поштом на горенаведену 
адресу или се предају лично у секретаријату школе.

ОШ „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 система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правил-
ником 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 студија-
ма 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 сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 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 образовање из члана 8 став 4 Закона); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изборани кандидат, пре закључења 
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), фотокопију личне карте, оверену фотокопију додатка дипломи 
или оверену фотокопију индекса или потврду високошколске установе 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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 
претходну проверу психофизичких способности, у року од осам дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима обавиће Национална служба за посло-
ве запошљавања. Фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у обзир. Пријаве са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

тел. 013/681-660

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; одговарајуће радно искуство на 
пословима образовања и васпитања; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела или привредни преступ 
утврђен Законом о основама система образовања и васпитања; да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, испиту за лиценцу 
(дозволи за рад), уверење о држављанству, потврду о радном искуству на 
пословима васпитања и образовања. Пожељно је да кандидат приложи 
кратку биографију са прегледом кретања у служби. Уверење о психичкој 
и физичкој способности подноси се пре закључивања уговора о раду, а 
уверење о неосуђиваности прибавља установа. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Документацију слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Телефон установе: 013/681-660. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ПИРОТ
ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

18300 Пирот, Војводе Степе 15

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутних запослених 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла медицинске сестре - вас-
питача може бити примљен кандидат који има стечено средње образо-
вање - медицинска сестра - васпитач (IV степен стручне спреме); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (фотокопија уверења о држављан-
ству), доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе или 
уверења). Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа, доказ 
о здравственој способности за рад доказује се лекарским уверењем које 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Као доказ 
о знању језика на ком се остварује васпитно-образовни рад, сматра се да 
је образовање стечено на српском језику на основу дипломе о стеченом 
образовању или други одговарајући доказ о знању српског језика. Прија-
ве слати на адресу: ПУ „Чика Јова Змај“, Пирот, Војводе Степе 15.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Професор економске групе предмета
(Основи рачуноводства - 25%, Рачуноводство у 

трговини - 20%, Организација набавке и продаје 
- 30%, Јавне финансије - 10%, Финансијско 

пословање - 10% и Савремена пословна 
кореспонденција - 5%), на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање; 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 основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати треба да испуњавају и посебне услове из Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у средњој школи: 1. Осно-
ви рачуноводства: дипломирани економиста; дипломирани економиста 
смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент; дипломирани 

Наука и образовање
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економиста за рачуноводство и ревизију; мастер економиста, претходно 
завршене основне академске и мастер студије у области економије; 2. 
Рачуноводство у трговини: дипломирани економист; дипломирани еко-
номиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије у области економије. Лице 
из подтачке (3) ове тачке треба да је на основним академским студија-
ма изучавало наставне садржаје из области предмета Рачуноводство; 3. 
Организација набавке и продаје: дипломирани економист; дипломирани 
економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије у области економије; 
4. Јавне финансије: дипломирани економиста; дипломирани економис-
та смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент; дипломирани 
економиста за рачуноводство и ревизију; мастер економиста, претходно 
завршене основне академске и мастер студије у области економије; 5. 
Финансијско пословање: дипломирани економиста; дипломирани еко-
номиста смера финансијски, банкарски и берзански манаџмент; дипло-
мирани економиста за рачуноводство и ревизију; мастер економиста, 
претходно завршене основне академске и мастер студије у области еко-
номије; 6. Савремена пословна кореспонденција: дипломирани еконо-
миста; дипломирани економиста пословно-правног смера; дипломирани 
инжењер организације рада; дипломирани правник; мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије у области економије, 
студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије у 
области економије, студијска група Статистика, односно Информатика; 
мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер сту-
дије у области правних наука; мастер инжењер организационих наука, 
претходно завршене основне академске студије у области организацио-
них наука, студијски програм Менаџмент и организација, студијска група 
Информациони системи и технологије. Кандидати уз пријаву прилажу: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике 
Србије; уверење да се против њих не води кривични поступак. Лекарско 
уверење доставити пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе 
лично у секретаријату школе или поштом на горенаведену адресу. Кан-
дидати подносе пријаве у року од осам дана од дана објављивања огласа.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ“
18300 Пирот

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 23.12.2015. године, 
поништава се за радно место: наставник производње хлеба, са 
57% радног времена, на одређено време ради замене одсутне 
запослене, јер је дошло до промене процента радног времена 
за ово радно место. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ“
12370 Александровац

тел. 012/254-435

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, за рад у издвојеном одељењу Тићевац
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12), 
као и услове прописане чл. 8 ст. 2 и 3 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 
68/15). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкус доставе: уверење 
о држављанству РС; диплому о стеченом одговарајућем образовању и 
доказ да имају образовање 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 ЕСПБ (потврда - уверење одговарајуће високошколске устано-
ве о броју бодова, односно о положеним испитима или оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); 
лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад 
са децом прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу, пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа накнадно. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Приложена документа морају бити оргинална или у овереној 
фотокопији, а уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци. 

Пријаве на конкурс са документацијом у року од 8 дана од дана објављи-
вања послати на адресу: ОШ „Херој Роса Трифуновић“, 12370 Алексан-
дровац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

e-mail: topheroj@mts.rs

Наставник хемије
са 95% радног времена, на одређено време до 

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

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи: дипломирани хемичар, професор хемије, 
професор хемије и физике, професор хемије и биологије, дипломирани 
хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, 
дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер хемијско 
инжењерство, професор биологије и хемије, професор физике и хемије 
за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломи-
рани хемичар - професор хемије, дипломирани професор хемије - мастер, 
професор физике - хемије, професор географије - хемије, професор био-
логије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипло-
мирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог за 
физику и хемију, дипломирани физичар - професор физике и хемије за 
основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер профе-
сор хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер 
професор биологије и хемије.

ОСТАЛО: да има физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати достављају: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење (пре закљу-
чења уговора о раду). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати 
оверене копије, не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
СРЕДЊА ШКОЛА

„ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ“
11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81

тел. 026/310-237

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања (члан 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања), за настав-
ника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја 
рада којој припада школа: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; испуњеност услова за пријем у радни однос 
у установи (члан 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања): 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 основама система 
образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс учесник треба да поднесе: доказ о држављанству Републике Србије 
(оверен препис или оверена фотокопија уверења о држављанству или 
извода из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у области образовања и 
васпитања (најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања), радну биогра-
фију, оквирни план рада за време мандата. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности кандидат је 
дужан да достави пре закључења уговора о раду. Доказ из члана 120 
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став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања за 
кандидате прибавља школа пре доношења одлуке о избору. Пријаве се 
подносе у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“, непосредно 
школи или слањем препорученом или обичном поштом, на адресу шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Одлука о избору ће бити донета у складу са роковима предвиђеним Ста-
тутом школе. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Додатне информације се могу добити на број телефона: 
026/310-237, секретар школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/514-104, 026/516-913

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године; лице са одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем - васпитач; поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом; поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
извршена психолошка процена способности за рад са децом, у складу 
са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, извод 
из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена), 
краћу радну биографију. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. 
Уверење о здравственој способности изабрани кандидат доставиће након 
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Одлуку о избору кан-
дидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: завршена средња 
медицинска школа, смер васпитачки, IV степен стручне спреме; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом; 
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; да кандидат зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад; извршена психолошка процена способности за 
рад са децом, у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из мати-
чне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (уколико је дошло 
до промене презимена), краћу радну биографију. Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Уверење о здравственој способности изабрани кан-
дидат доставиће након одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања резултатата психолошке процене способности за рад са децом.

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ“
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-651, 741-031

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, према Пра-
вилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС“ број 11/2012 и 15/2013) кандидати тре-

ба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање 
прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти и степену образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 11/2012 и 55/2013); да испуњавају остале услове прописане 
чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да имају 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. (потврда 
високошколске установе), или доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије, или оверену фотокопију положеног стручног 
испита или испита за лиценцу. Рок за подношење пријава на оглас је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуна пријава треба да садржи: 1. краћу биогра-
фију, 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, 3. доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених), 4. потврду висо-
кошколске установе да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечених на високошколској установи у току сту-
дирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, или 
доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије, 
или оверену фокопију стручног испита или испита за лиценцу, 5. зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, 6. доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, 7. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Доказе о испуњењу услова из тачки 
1., 2., 3., 4., 5 кандидати достављају уз пријаву, из тачке 6. подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 7. 
прибавља школа. Наведена документа не смеју бити старија од 6 месе-
ци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа 
као доказ да су верне оригиналу. У складу са чланом 130 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања, проверу психофизичких 
способности за наставника врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака.

СОМБОР
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/432-810, 415-699

Наставник групе стручних предмета 
у подручју рада хемија, неметали и 

графичарство, група: Хемија
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање из 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада хемија, неметали и графичар-
ство („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 21/15); психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати подносе: биографију 
(уколико је кандидат са радним искуством - податке о радном искуству и 
пословима које је обављао), оверену фотокопију дипломе, доказ о обра-
зовању 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 
системом преноса бодова - оригинал или оверену фотокопију; уверење 
о држављанству Републике Србије - оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци. Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља 
школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
наставника и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се примају путем поште на адресу 
школе. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“. 
Све потребне информације на горенаведене бројеве телефона.
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ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ АПАТИН
25260 Апатин, Београдска 1

тел. 025/773-355
e-mail: domapatin@eunet.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директора именује Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
основу конкурса, по прибављеном мишљењу управног одбора установе. 
2. Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове: 
опште услове утврђене законом и посебне услове утврђене законом и 
Статутом установе, и то: да је држављанин Републике Србије; да је стекао 
високо образовање на студијама: - VII/2 степен (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне) или 
- VII/1 степен у трајању од четири године и одговарајући академски или 
стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и 
андрагошких наука, специјалне едукације и специјализације, социолош-
ких, политичких, економских или медицинских наука; да има најмање пет 
година радног искуства у струци. 3. Кандидат за директора установе уз 
пријаву на конкурс са кратком биографијом (CV), мора доставити сва тра-
жена документа, као и програм рада за мандатни период за који се врши 
избор. 4. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. 5. Текст конкурса објавиће се и на 
огласној табли Националне службе за запошљавање Апатин. 6. Доказе о 
испуњавању услова из тачке 2 конкурса кандидати достављају у оригина-
лу или овереној фотокопији, а програм рада из тачке 3 конкурса у ориги-
налном тексту који мора бити потписан од стране кандидата. 7. Пријаве се 
достављају путем поште, на горенаведену адресу или лично, у затвореној 
коверти, са назнаком: „За Управни одбор - пријава на конкурс“. 8. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуња-
вају услове конкурса, Управни одбор неће разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА“
22310 Шимановци, Трг Светог Николаја 18

тел. 022/480-235

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

функције директора Културног центра, за рад у 
подручном одељењу у Карловчићу

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао 
високо образовање почев од 10.9.2005. године, или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, члан 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење 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), 
и то: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; профе-
сор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; профе-
сор разредне наставе и ликовне културе за основну школу; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи током сту-
дија 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 и психологије или 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 (члан 121 став 10 ЗОСОВ) 
- доказ је оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу); оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (уверење не може бити старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода; доказ 
о знању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад у 
овој школи (ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику, 

кандидат доставља писмени доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе). Лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра 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 оригиналу или 
овереној копији, са назнаком: „За конкурс“, лично или поштом, на адресу 
ОШ „Душан Јерковић Уча“, 22310 Шимановци, Трг Светог Николаја 18 
и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Сва додат-
на објашњења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 
022/480-235.

СУБОТИЦА
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Наставник у индивидуалном третману - 
логопед

за пружање дефектолошке подршке у образовању 
ученицима са сметњама у развоју, са говорно-

језичким поремећајима, у основним школама на 
територији града Суботице, на одређено време до 

31.12.2016. године 
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор, односно дипломиран дефектолог за рад са децом са 
сметњама у говору, дипломирани дефектолог - логопед, мастер дефекто-
лог који је на основним академским студијама завршио студијски програм 
логопедије, дипломирани дефектолог - мастер који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм логопедије.

Наставник у индивидуалном третману - 
соматопед

за пружање дефектолошке подршке у образовању 
деци, ученицима и одраслима са сметњама у 

развоју, у Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ 
Суботица, на одређено време до 31.12.2016. године

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно 
инвалидним лицима, мастер дефектолог који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехаби-
литација особа са моторичким поремећајима, дипломирани дефектолог 
- мастер који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким 
поремећајима, мастер дефектолог који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм за специјалног едукатора, мастер 
дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност, дипло-
мирани дефектолог мастер који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм за специјалног едукатора, дипломирани 
дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку омете-
ност.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и услова предвиђених чл. 8 
став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања, кандида-
ти треба да испуњавају опште услове за заснивање радног односа пропи-
сане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да 
имају одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме), по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на 
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основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 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. У поступку одлучивања о 
избору наставника вршиће се претходна провера психофизичких способ-
ности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс приложити: биогра-
фију са личним подацима, оверен препис-фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству Републике Србије, потврду са 
факултета да кандидат 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. У пријави 
обавезно назначити на које радно место се конкурише. Уверење да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, по службеној дуж-
ности прибавља школа од надлежног секретаријата унутрашњих посло-
ва. Лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве слати на адресу: Основна и средња школа 
„Жарко Зрењанин“, Ивана Горана Ковачића 14, 24000 Суботица. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремена и непотпуна документација се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу област Информациони системи и 

инжењеринг
на одређено време од пет година

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

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 економ-
ских наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник 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 Универ-
зитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, с 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, с изменама и допунама од 06.03.2013. 
године, 04.06.2015. године и 09.07.2015. године и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 
15.01.2013. године, с 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, овере-
не фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду да лице 
није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у високошколској установи, 
као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених 
Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима 
Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се 

Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Банијска 67

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

васпитање и спорт, ужа област: Методика 
физичког васпитања, Методика обучавања 

технике у спорту, Методика обучавања 
тактике у спорту, Антропомоторика, 

Моторика предшколског детета, 
Кинезитерапија и корективна гимнастика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: доктор наука или академски назив магистра или стручни назив 
специјалисте научне области којој припада наставни предмет, објавље-
ни стручни радови, најмање три године радног искуства и способност за 
наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно 
место предавача за област Менаџмент, ужа 
област: Менаџмент у спорту, Комуникације 

и медији у спорту
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: академски назив магистра или стручни назив специјалисте нау-
чне области којој припада наставни предмет, објављени стручни радови, 
најмање три године радног искуства и способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно 
место наставника вештина (борилачких) 

за област Физичко васпитање и спорт, 
ужа област: Методика обучавања технике 
у спорту, Методика обучавања тактике у 

спорту, Физичка припрема
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање другог степена, мастер академске студије 
(300 ЕСПБ), специјалистичке струковне студије или VII/1 степен стручне 
спреме, пре ступања на снагу Закона о високом образовању; способност 
за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, 
Статутом школе, Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа сарадника и наставника и Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова, у складу са који-
ма ће бити извршен избор између пријављених кандидата. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (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 пре-
пису и не старија од шест месеци), достављају се на адресу: Висока шко-
ла струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, 
24000 Суботица, Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као доказе 
о испуњености услова, доставити и у електронској форми (на компакт 
диску - CD). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Банијска 67

Спремачица
на одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: основна школа. Остали услови утврђени су Законом о раду и 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова, у 
складу са којима ће бити извршен избор између пријављених кандидата. 

Наука и образовање
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Пријаве на оглас са доказима о испуњености услова (биографија, дипло-
ма 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 ста-
рија од шест месеци), достављају се на адресу: Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, 24000 Суботица, 
Банијска 67. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ, 
Филијала у Суботици и у публикацији „Послови“.

УЖИЦЕ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Наставник у звању редовног професора за 
ужу научну област Драмске уметности

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, стечен академски назив магистар 
наука, факултет драмских уметности.

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Методика наставе 

математике
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стечен научни назив доктора дида-
ктичко-методичких наука или математичких наука.

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Психологија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стечен научни назив доктора пси-
холошких наука.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о високом 
образовању и Статутом Учитељског факултета у Ужицу, морају поднети 
доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској установи. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Пријаве са потпуном 
документацијом се подносе на адресу, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса преко Националне службе за запошљавање.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАТКО ЈОВАНОВИЋ“
31233 Крушчица
тел. 031/898-006

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава услове про-
писане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно: да има одговарајуће образовање из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или 
стечено образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и пси-
холога; дозвола за рад или уверење о положеном стручном испиту за 
наставника, педагога или психолога; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену 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 РС; најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузет-
но, за директора школе може да буде изабрано и лице које има стечено 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања - одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске студије, односно струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или више образовање, за наставника те 
врсте школе, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс 

не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат је 
дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, потврду о радном искуству, радну биографију са са пода-
цима о кретању у служби, као и евентуалне предлоге којима доказује 
своју стручност, организационе, педагошке и друге способности; програм 
рада школе за наредни период; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Уверење о положеном 
стручном испиту за директора се не прилаже, али је кандидат који буде 
изабран за директора дужан да исти приложи у законском року. Уверење 
да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на адресу, остале информације и обавештења могу се добити на број 
телефона: 031/898-006.

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. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе мејлом или путем поште на горенаведену адресу 
послодавца. Лице за контакт: Радован Гавриловић.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170, 352-047

Професор физике
са 30% радног времена, на одређено време 

до повратка одсутног радника, а најкасније до 
31.08.2016. године, у матичној школи у Шапцу

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); 
да испуњава услове из члана 8 ст. 2 тачке 1 и 2, чл. 8 ст. 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Докази о испуњености услова из члана 120 
тачке 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закљу-
чивања уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља установа службеним 
путем. Уз пријаву поднети: уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), доказ о одговарајућој стучној спреми (оверену фотокопију или 
оригинал дипломе о стеченој стучној спреми). Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић“, Масарикова 136, 15000 
Шабац, контакт телефони: 015/304-170, 352-047 или пријаву предати 
лично у секретаријату школе.

ВРАЊЕ
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ОСНОВНА ШКОЛА „МУХАРЕМ КАДРИУ“
Општина Бујановац

Село Велики Трновац
тел. 017/656-671

Поновљени конкурс за директора ОШ „Мухарем Кадриу“, 
објављен у публикацији „Послови“ бр. 656 од 13.01.2016. годи-
не, поништава се у целости.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА „МУХАРЕМ КАДРИУ“
Општина Бујановац

Село Велики Трновац
тел. 017/656-671

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
услове предвиђене чланом 59 став 5 и чланом 120 став 1 тачке 1-4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 72/2009), и то: 1) поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који утврђује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника основне школе, педагога или психолога; 2) дозвола за 
рад (лиценца); 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 6) најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Директор ће бити 
изабран на период од четири године. Основно образовање и васпитање 
остварује се на албанском језику. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, доказ о држављанству (уверење о држављанству), извод из мати-
чне књиге рођених, оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу или уверење о положеном стручном испиту, потврду 
о радном искуству, радну биографију, лекарско уверење, оквирни план 
рада за време мандата, доказ о поседовању организационих способ-
ности (факултативно). Доказ о испуњености услова предвиђених тач-
ком 5) овог конкурса прибавља школа, по службеној дужности, преко 
надлежних органа. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Комплетну документацију посла-
ти на адресу: Основна школа „Мухарем Кадриу“ у Великом Трновцу, са 
назнаком: „Школском одбору за избор директора школе“. Неблаговре-
мене, непотпуне и пријаве са неадекватном документацијом неће се узе-
ти на разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛИ БЕКТАШИ“
Општина Бујановац, Село Несалце

тел. 017/490-814

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које: 1) има 
високо образовање и испуњава услове за наставника, односно психолога 
или педагога школе; 2) има лиценцу за наставника, педагога или психо-
лога, односно положен стручни испит; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања; 4) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5) има 
најмање 5 година рада на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 6) има држављанство Републике 
Србије; 7) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, оверен пре-
пис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о положе-
ном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству са подацима 
о пословима које је обављао, уверење о држављанству и извод из МКР 
(не старији од шест месеци) и доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 4 
овог конкурса подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ из става 
1 тачка 3 прибавља школа. Директор се бира на период од 4 године. Ман-
дат директора тече од дана ступања на рад. Настава у школи се одржава 
на албанском језику. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити у школи или 
путем телефона: 017/490-814. Пријаве се подносе на адресу школе: ОШ 
„Али Бекташи“, Несалце, 17520 Бујановац. Кандидати ће писмено бити 
обавештени о резултату конкурса у року од 8 дана по извршеном избору.

ВРШАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“

26300 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058

тел/факс 013/807-589

Школски психолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 23,33% радног времена
УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани 
школски психолог - педагог, дипломирани психолог - мастер, мастер пси-
холог. Лице из подтачке 4 и 5 мора имати и 30 ЕСПБ бодова из развој-
но-педагошких предмета.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стручне спреме.

Наставник филозофије
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 10% радног времена
УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипломирани филозоф, дипло-
мирани професор филозофије, мастер филозоф; лице које је стекло 
звање мастер мора имати претходно завршене основне академске сту-
дије филозофије; одговарајуће 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 10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, у складу са чл. 8 став 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09, 52/11, 
55/13); кандидат који је стекао образовање по прописима који уређују 
високо образовање почев од 10.09.2005. године, дужан је да достави 
потврду-уверење да ли се ради о студијама првог или другог степена, 
са своје високошколске установе; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (оригинал или оверену копију уверења/потврде доставити уз конкур-
сну документацију). Кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на од најмање 30+6 бодова, у складу са Европским системом преноса 
бодова (доказ се прилаже уз конкурсну документацију у виду оригинала 
или оверене копије потврде или уверења, односно обавештења када је 
лиценца у питању).
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс, фотокопија дипло-
ме (оверена), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима подноси кандидат који 
буде изабран, а пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати 
нису осуђивани прибавља школа по службеној дужности. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Сва уверења, осим новог обрасца извода из матичне књиге 
рођених са холограмом и копије дипломе, не смеју бити старија од 6 месе-
ци и документа морају бити у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати 
на адресу: Пољопривредна школа Вршац, Архитекте Брашована 1, 26302 
Вршац, са назнаком: „За конкурс“, лично или препорученом поштом.
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ОШ „МЛАДОСТ“
26300 Вршац, Омладински трг бб

тел. 013/830-721

Наставник енглеског језика у нижим 
разредима

са 50% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно да је стекао одго-
варајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године и да је: 1. професор одговарајућег страног 
језика; 2. професор разредне наставе; 3. дипломирани филолог, однос-
но професор језика и књижевности; 4. дипломирани школски педагог 
или школски психолог; 5. дипломирани педагог или дипломирани пси-
холог; 6. наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145 и 
146 Закона о основној школи; 7. наставник одговарајућег страног језика 
са положеним стручним испитом по прописима из области образовања 
или лиценцом за наставника; 8. наставник разредне наставе; 9. лице које 
испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а 
које је на основним студијама положило испите из педагошке психоло-
гије или педагогије и психологије, као и методике наставе; 10. профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 11. профе-
сор разредне наставе, који је на основним студијама савладао програм 
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) 
и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и 
положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 
12. дипломирани библиотекар - информатичар; 13. мастер филолог; 14. 
мастер професор језика и књижевности; 15. мастер учитељ; 16. дипло-
мирани учитељ - мастер; 17. мастер учитељ који је на основним студијама 
савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем 
преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност 
програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког 
европског оквира; 18. дипломирани учитељ - мастер који је на основ-
ним 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; 19. мастер библиотекар - информатичар. 
Лица из тачака 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професори одго-
варајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира). Лица из тачака 3, 13 и 14 треба да посе-
дују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), 
осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или глав-
ни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном 
одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у 
Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који 
је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност 
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Пред-
ност за извођење наставе из енглеског језика у првом циклусу основног 
образовања и васпитања имају мастер професор језика и књижевности 
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно 
мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил), односно професор, односно наставник одговарајућег страног 
језика, мастер учитељ, односно диломирани учитељ - мастер, односно 
професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер профе-
сор или професор у предметној настави и наставник у предметној наста-
ви са положеним испитом Б2. Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бододва. 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. 
Кандидат треба да има и: психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће био-
графије доставе, у оригиналу или овереном препису/фотокопији, следећу 
документацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-

ству (не старије од шест месеци); диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању; лица која су у обавези да докажу ниво знања 
Б2 достављају уверење о положеном одговарајућем испиту на некој од 
филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признату 
исправу за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједнич-
ког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја; доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу; уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору, 
а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи избор кандидата 
који испуњавају све услове конкурса, које у року од 8 дана од истека 
рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О датуму 
провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено 
обавештени од стране школе. Директор доноси одлуку о избору кандида-
та у року од осам дана од добијања резултата психолошке процене спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације могу се 
добити на број телефона: 013/830-721. Пријаве на конкурс са траженом 
документацијом могу се поднети лично или поштом, на адресу: ОШ „Мла-
дост“, Омладински трг бб, 26300 Вршац.

ОШ „МЛАДОСТ“
26300 Вршац, Омладински трг бб

тел. 013/830-721

Наставник ликовне културе
са 30% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно да је стекао одго-
варајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо бразовање до 
10. септембра 2005. године и да је: дипломирани сликар, академски сли-
кар - ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски 
вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар - професор ликовне кул-
туре, дипломирани графичар - професор ликовне културе, дипломира-
ни вајар - професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - 
професор ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних медија 
- професор ликовне културе, дипломирани уметник фотографије - про-
фесор ликовне културе, дипломирани сликар - професор, дипломирани 
вајар, дипломирани вајар - професор, дипломирани графички дизајнер, 
дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар 
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зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани графичар - 
професор, професор ликовних уметности, наставник ликовне уметности, 
мастер ликовни уметник, мастер примењени уметник, мастер конзерватор 
и рестауратор, мастер дизајнер, лице са завршеним факултетом ликов-
них уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности, 
лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, односно при-
мењене уметности и дизајна. Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. 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. 
Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (српски 
језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће био-
графије доставе, у оригиналу или овереном препису/фотокопији следећу 
документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци), диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању; лица која су стекла академско звање мастер у 
обавези су да доставе и уверење или диплому о претходно завршеним 
основним академским студијама из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна; доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способностима за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору, 
а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи избор кандидата 
који испуњавају све услове конкурса, које у року од 8 дана од истека 
рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О датуму 
провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено 
обавештени од стране школе. Директор доноси одлуку о избору кандида-
та у року од осам дана од добијања резултата психолошке процене спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације 
могу се добити на број телефона: 013/830-721. Пријаве на конкурс са 
траженом документацијом могу се поднети лично или поштом, на адресу: 
ОШ „Младост“, Омладински трг бб, 26300 Вршац.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА“

19350 Књажевац, Капларова 6
тел. 019/731-425

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање; да има психичку и физичку здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. За 
директора предшколске установе може да буде изабрано лице које има 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за васпитача или стручног сарадника, дозво-
лу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет 
година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања. За 
директора предшколске установе може да буде изабрано и лице које има 
образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. 

Директор предшколске установе бира се на период од четири године. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријава са 
доказима о испуњавању услова подноси се на адресу установе: Капла-
рова 6, Књажевац, у року од 15 дана од дана објављивања овог конкур-
са, са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе: 1. доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци); 2. извод из матичне књиге рође-
них издат по Закону о матичним књигама („Сл. гласник РС“, бр. 20/09 и 
145/14); 3. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 4. оверен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 5. потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања; 6. радну биографију. Уве-
рење из казнене евиденције из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, установа прибавља по службеној дуж-
ности, пре подношења одлуке о избору кандидата, а доказ о испуњености 
услова из члана 120 став 1 тачка 2 (лекарско уверење) изабрани канди-
дат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити и путем телефона: 019/731-425.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ“

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за наставника основне шко-
ле, педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, број 76/08, 100/07 - аутентично тума-
чење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава усло-
ве прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања: одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 8 став 2 и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, број 11/12, 15/13); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик); да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника основне 
школе, педагога или психолога; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (с обзиром да није донет правилник о полагању испита за 
директора установе, пријава без испита за директора установе се сма-
тра потпуном, а директор има обавезу полагања испита по доношењу 
прописа); најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор 
се бира на период од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду 
о радном искуству у области образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; радну биографију; извод из матичне књиге 
рођених; фотокопију радне књижице; оквирни план рада за време ман-
дата. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
(лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре слања одлуке 
Школског одбора покрајинском секретару за образовање на сагласност. 
Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова и назнаком: 
„Пријава на конкурс за директора“ доставити на адресу: Основна школа 
„Бранко Ћопић“, Бранка Радичевића 8, 23261 Лукићево. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
023/875-017.
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Да ли постоји могућност да НСЗ исплаћује нак-
наду волонтерима? Моје пребивалиште је на Косову, 
тачније општина Косово Поље и адвокатски сам при-
правник од септембра прошле године. С обзиром да 
од принципала не примам накнаду, надам се да ћете 
моћи да ми изађете у сусрет.

У складу са Годишњим програмом додатног образо-
вања и обуке и Националним акционим планом запошља-
вања за 2016. годину, Национална служба за запошљавање 
ће у 2016. години реализовати, поред осталих програма, и 
програм „Стручна пракса“. Постоји могућност да се укључи-
те у програм за преостало време, а најдуже до 12 месеци. 
Јавни позиви за програме додатног образовања и обука су у 
припреми, а објављивање се очекује током овог месеца. На-
кон објаве (у публикацији „Послови“, дневном листу, као и на 
сајту НСЗ - www.nsz.gov.rs) имаћете увид које услове треба 
да испуњава послодавац, а које незапослено лице. Препо-
ручујемо да се ради благовременог информисања обратите 
и свом саветнику за запошљавање.

Недавно сам се због удаје из Хрватске пресели-
ла у Србију, тачније у Чачак. Занима ме шта ми је све 
потребно за пријаву на евиденцију НСЗ, треба ли ми 
дозвола за рад и да ли се признаје радни стаж из Хр-
ватске?

У складу са чланом 83 Закона о запошљавању и осигу-
рању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број 
36/2009, 88/2010 и 38/2015), Национална служба за запо-
шљавање води посебне евиденције о странцу и лицу без др-
жављанства. У складу са чланом 85 Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености, страни држављанин 
или лице без држављанства може да се пријави као незапос-
лени ако има одобрење за стални или привремени боравак.

Документација потребна за пријављивање на евиден-
цију НСЗ:

• лична карта, односно легитимација избеглог или 
прогнаног лица,

• оригинал доказ о школској спреми или стручној ос-
пособљености,

• решење о отказивању уговора о раду (уколико је лице 
било у радном односу и постоје индиције за остваривање 
права на новчану накнаду).

Дипломе издате на територији бивших република СФРЈ 
после 27. априла 1992. године сматрају се дипломама стече-
ним у иностранству и сагласно нашим прописима ностри-
фикују. У случају да диплома није нострификована, лице се 
уводи у евиденцију у категорији 99, као неквалификовано 
лице, према свом пребивалишту, до нострификације дипло-
ме. Дипломе издате у Републици Српској и Републици Срп-
ској Крајини није потребно нострификовати, као ни дипломе 
издате на обрасцу и са печатом УНМИК-а за време функ-
ционисања привременог правног система успостављеног на 
основу резолуције Савета безбедности УН бр.1244. Дипломе 
издате у Републици Црној Гори после 16. јуна 2006. године 
подлежу нострификацији.

НАКНАДА ЗА ВОЛОНТЕРЕ
И СТРАНЦИ НА ЕВИДЕНЦИЈИ

Изузетно:
- расељена лица са Косова, односно лица која у личној 

карти имају евидентирано пребивалиште на територији 
АП Косова и Метохије, поред наведене документације дос-
тављају и пријаву привременог боравишта, издату од на-
длежног МУП-а или комесаријата за избеглице;

- за стране држављане са одобреним привременим бо-
равком лична карта замењује се пасошем, а доказ о стручној 
спреми - нострификованом дипломом;

- за стране држављане са сталним боравком на тери-
торији организационе јединице, доказ о стручној спреми 
замењује се нострификованом дипломом;

- за лица без држављанства лична карта се замењује 
легитимацијом Уједињених нација.

Целокупна документација доставља се у оригиналу и 
на увид.

Приликом сваког јављања Националној служби, тра-
жилац запослења даје на увид:

- личну исправу (лична карта/легитимација избеглог 
или прогнаног лица/пасош),

- евиденциони картон.
Чланом 11 Закона о запошљавању странаца („Службе-

ни гласник РС“, број 128/2014 од 26.11.2014. године, ступио 
на снагу 04.12.2014. године), прописано је да је лична радна 
дозвола дозвола за рад која странцу у Републици омогућава 
слободно запошљавање, самозапошљавање и остваривање 
права у случају незапослености, у складу са законом. У 
складу са чланом 12, лична радна дозвола се издаје ради 
спајања породице и на захтев члана уже породице странца.

Ближе информације у вези са поступком, као и по-
требном документацијом за издавање личне радне дозволе, 
можете наћи на сајту НСЗ: www.nsz.gov.rs, у делу Тражите 
посао/Дозволе за рад.

Захтев за издавање дозволе за рад подноси се органи-
зацији надлежној за послове запошљавања према месту 
привременог боравка или сталног настањења, код дозвола 
за рад које се издају на захтев странца (лична дозвола за 
рад).

Из вашег питања не можемо закључити да ли имате 
држављанство Републике Србије и регулисано питање пре-
бивалишта, али под претпоставком да су испуњени ови ус-
лови упућујемо вас на Филијалу Чачак као месно надлежну, 
где ћете добити све потребне информације о пријављивању 
на евиденцију незапослених код НСЗ и остваривању других 
права. Такође, указујемо да се право на новчану накнаду 
остварује по престанку осигурања. Како је са Републиком 
Хрватском закључен међудржавни споразум о социјалном 
осигурању, то се стаж осигурања навршен у тој држави и 
потврђен од стране надлежног органа признаје као стаж 
осигурања за остваривање права на новчану накнаду под 
условом да ово право нисте остварили у Републици Хрват-
ској. За проверу периода осигурања оствареног у Републици 
Хрватској потребно је да се обратите Републичком фонду за 
пензијско и инвалидско осигурање.

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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Захваљујући средствима Нацио-
налне службе за запошљавање, 
у Бечеју је почетком актуелне 
школске године ангажовано де-

сет личних пратилаца за 16 девојчица 
и дечака узраста од 5 до 17 година. 
Пројектом јавних радова су била обез-
беђена средства за тромесечни рад, 
који је окончан 30. новембра. Иако нису 
имали обезбеђена средства за рад то-
ком децембра, лични пратиоци су во-
лонтирали, не желећи да разочарају 
децу, којима је на овај начин пружена 
могућност, некима први пут, да се дру-
же с вршњацима. 

„Ова мера социјалне заштите пре-
ма најмлађима добро се показала у 
пракси. Лични пратиоци су показа-
ли хуманост и остали уз децу иако су 
знали да им рад у децембру неће бити 
плаћен. Обезбедили смо средства у 
општинском буџету за њихов рад до 
краја текуће школске године, а верујем 
да ће и после локалних избора бити 

настављена оваква политика“, рекао је 
приликом потписивања уговора с лич-
ним пратиоцима председник бечејске 
општине мр Вук Радојевић.

Лични пратиоци нису педагошки 
асистенти и они се не баве образовањем 
деце, већ су подршка детету за задо-
вољавање основних потреба, под усло-
вом да су укључена у васпитнообразов-
ну установу. Њихов посао је да брину 
о облачењу деце, одржавању хигијене, 
храњењу, кретању до школе, укључи-
вању у ваннаставне активности“, кон-
статује Маргарита Берчек, председ-
ница Интерресорне комисије.

За ангажовање личних пратилаца 
до краја школске године у општинском 
буџету је обезбеђено нешто више од два 
милиона динара. 

„Ово је у Србији пионирски посао, 
пошто је тек у десетак општина зажи-
вела пракса да се ангажују лични пра-
тиоци за потребе деце са инвалидите-
том. Радује ме да се пилот-пројекат у 

септембру показао као добар, те да се 
сада ради на томе да се све системски 
регулише и лични пратиоци могу да се 
ангажују легитимно на годину дана“, 
закључила је чланица Општинског 
већа задужена за пројектно планирање 
Татјана Аврамов.

АКТУЕЛНО   У само десетак општина заживела пракса да се ангажују лични пратиоци за потребе 
деце са инвалидитетом

ПИОНИРСКИ ПОСАО

Представљена књига „Од новинара до надничара. Прекарни рад и живот“

Чак 52 одсто испитаника спремно да прихвати несигурне и тешке услове рада, посао за било коју 
плату... Изненађујуће висок степен задовољства новинара и физичких радника који су запослени

ЗАДОВОЉСТВО У СТРАХУ

Општа несигурност, страх од губитка посла и плате 
и самим тим страх за егзистенцију, утичу на ситу-
ацију у медијима, показује истраживање о утицају 
ових проблема у медијима на информисање грађана 

Србије. Проблем би у највећој мери решили променом про-
фесије - резултати су емпиријског истраживања обављеног 
2015. године на узорку од 1.110 запослених и незапослених 
новинара и 619 запослених и незапослених физичких рад-
ника.

„Током истраживања сусрели смо се са тим да на питање 
да ли сте запослени велики број испитаника није могао да да 
јасан одговор, или пак није знао како да тачно одговори, по-
чевши од оних који су периодично запослени, до оних који су 
у разним типовима радног односа“, рекао је социолог Срећко 
Михаиловић, руководилац истраживачког тима ЦРС, на 
представљању књиге „Од новинара до надничара. Прекарни 
рад и живот“.

Михаиловић је додао да је чак 52 одсто испитаника 
спремно да прихвати несигурне и тешке услове рада, посао 
за било коју плату, пристане на било које радно време или 

било који тип радног уговора, а разлози за такво изјашња-
вање налазе се у страху да се не изгуби какав-такав посао. 
„С друге стране, изненађујуће је висок степен задовољства 
новинара и физичких радника који су запослени“, додао је 
Михаиловић.

Несигурност новинара досегла је забрињавајући ниво 
и то код више од 60 одсто испитаника. Новинаре највише 
тиште правна несигурност, несигурност радног времена, 
радног места и услова рада.

„Доприноси томе да су медији све мање и мање профе-
сионални, односно да их је све теже и теже подвести под ту 
дефиницију, а да се професионални стандарди у обављању 
медијских послова, дакле у обављању новинарских послова, 
полако круне“, каже Јадранка Јелинчић из Фонда за отво-
рено друштво.

Резултати показују да су новинари критичнији према 
власти, држави или власницима медија него према сопстве-
ној професији, али су недовољно самокритични, док је укуп-
но стање у медијима лоше. Готово три четвртине  мисли да 
је аутоцензура међу новинарима веома раширена, док више 
од три четвртине новинара сматра да данас има више ауто-
цензуре него цензуре, јер се новинари плаше да не остану 
без посла.

Када би могли да бирају, две петине новинара би напус-
тило новинарство, исто толико би се определило за медиј у 
којем могу слободно да пишу без обзира на статус и висину 
плате, док би једна петина изабрала сигуран посао и по цену 
да не пише оно што мисли и оно што зна.

У следећем броју „Послова“ пренећемо истраживање 
„Специфичне карактеристике физичких радника” и за-
нимљиве резултате до којих је дошао Душан Торбица.

    Шта је прекарност?
   Прекарност означава различите облике несигурности 
и неизвесности у области рада, флексибилности рада и 
надокнада за рад (плата, надница) и запослености, где су 
различите врсте радног уговора, рад без уговора, одсу-
ство рада за новац или другу надокнаду. Несигуран рад 
рађа и несигурну зараду, што се директно одражава на 
егзистенцију радника и њихових породица.
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Планирана два гранта од 3.600 евра, као и по девет грантова од 1.500 и 2.400 евра

Немачка организација „Хелп“ је уз помоћ Шведске 
агенције за међународни развој СИДА покрену-
ла пројекат „Смањење сиромаштва и унапређење 
могућности запошљавања маргинализованих и 

угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у 
Србији“. Пројекат ће се реализовати у Краљеву, Крушевцу, 
Обреновцу, Пожаревцу, Трстенику, Власотинцу, Владичином 
Хану и Врању. 

Пројекат предвиђа укључивање маргинализованих и 
социјално угрожених група становништва у социјални и 
привредни живот земље и смањење сиромаштва међу циљ-
ним групама, као и њихов бољи приступ тржишту рада.

Подршка при започињању сопственог бизниса биће 
пружена на два начина. Прво ће бити организоване моти-
вационе радионице за незапослено ромско и локално ста-
новништво, кроз које ће полазници добити информације о 
могућностима запошљавања у најближем окружењу. Поред 
тога, моћи ће да конкуришу за грантове у опреми у вредно-
сти од 1.500, 2.400 и 3.600 евра. Корисници грантова биће у 
обавези да региструју делатност, похађају пословне и стру-
чне обуке и да обаве осам сати друштвено-корисног рада за 
локалну заједницу. Испоручена опрема постаје власништво 
корисника по истеку две године коришћења за обављање на-
ведене делатности.

Национална служба за запошљавање сарађује са 
„Хелпом“ информишући незапослена лица о пројекту и мо-

тивишући их да на тај начин реше проблем незапослености. 
У уторак, 26. јануара, у Филијали Краљево НСЗ представни-
ци „Хелпа“ и НСЗ одржали су информативну радионицу за 
све који су заинтересовани за покретање сопственог бизниса. 
Објашњени су услови конкурса, начин попуњавања пријаве 
и права и обавезе корисника средстава. За Краљевчане су 
планирана 2 гранта од по 3.600 евра и по девет грантова од 
1.500 и 2.400 евра, што укупно износи 35.100 евра за подсти-
цај приватног предузетништва у Краљеву.

АКТУЕЛНО   „Хелп“ помаже запошљавање угрожених група у Краљеву

ГРАНТОВИ ЗА СИГУРАН ПОСАО

Центар за развој лидерства и компанија „Филип Морис“ мотивишу
научнике да истраживања спроводе у Србији

ПЕТ СТИПЕНДИЈА ЗА МЛАДЕ НАУЧНИКЕ
Конкурс за стипендије програма „Покрени се за науку“ траје до 1. марта

Млади научници и научнице, запослени у научним установама у Србији, који су докторирали након 1. јануара 2009. 
године, могу бити кандидати за пет стипендија у вредности од по 600.000 динара у оквиру националног конкурса „Покрени 
се за науку“. Стипендије су намењене за научне радове у области медицине, фармације, биологије, хемије, као и мултидисци-
плинарна истраживања у тим областима. Додељује их Центар за развој лидерства уз подршку компаније „Филип Морис“, са 
жељом да мотивише научнике да истраживања спроводе у Србији, наведено је у саопштењу.

„Према подацима Српске академије наука и уметности, на 1.000 становника Србија има једног доктора наука, а сваки од 
око 13.000 истраживача, колико их је данас у Србији, може да пружи велики допринос друштвеном, економском и научном 
развоју земље. Ако је квалитетна едукација основ, онда су програми попут ‚Покрени се за науку‘ неопходна надоградња за 
постизање још бољих резултата младих научника у Србији, изјавио је кардиолог београдског Ургентног центра и члан коми-
сије која ће донети одлуку о избору стипендиста Предраг Митровић.

Митровић је и сам имао запажено истраживање о утицају музикотерапије на лечење срчаних обољења, које је обухвати-
ло 700 пацијената, а његов научни рад проглашен је за најбољи на Међународном конгресу кардиолога 2009. у Барселони, у 
конкуренцији две и по хиљаде студија.

Љубица Максимовић из Центра за развој лидерства, партнерске организације компаније „Филип Морис“, рекла је да је 
циљ да се програмом пружи подршка младим, талентованим и перспективним научницима у Србији у реализацији њихових 
научних идеја и постизању независности у научно-истраживачком раду.

До сада је у оквиру програма „Покрени се за будућност“ и „Покрени се за посао“ „Филип Морис“ доделио 354 стипендије, 
490 старт-ап донација и реализовао 89 пројеката који су допринели развоју локалних заједница и друштва у целини.

Конкурс за стипендије програма „Покрени се за науку“ траје до 1. марта, а све информације и пријавни формулари дос-
тупни су на сајту www.pokrenisezanauku.rs.

С. Антонијевић

Јагодина ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ТРУДНИЦЕ И ПОРОДИЉЕ 30 МИЛИОНА ДИНАРА
У буџету Града Јагодине за незапослене труднице и породиље опредељено је 30 милиона динара, а за новорођенчад и 

свако четврто и следеће дете 20 милиона. Труднице и породиље ће средства добијати месечно, у износу од 12.000 динара, 
одлучило је Градско веће. Такав вид помоћи у Јагодини се спроводи скоро десет година, у оквиру борбе против „беле куге“ и у 
циљу повећања наталитета, а износ помоћи зависи од стања у буџету. Одлука се примењује од 1. јануара.

Право на финансијску подршку остварују незапослене труднице и породиље на основу одговарајуће потврде надлежне 
здравствене установе, односно извршеног порођаја, као и да се родитељи воде на евиденцији Националне службе за запо-
шљавање најмање годину дана пре подношења захтева. Услов је и пребивалиште на територији Јагодине најмање две године 
пре подношења захтева. 
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МИ И ЕВРОПА   У наредних пет до десет година Немачкој ће бити потребно 20 одсто
више лекара

ДОДАТАК НА ОДМОР - 1.500 ЕВРА
У Баварској би свака четврта приватна ординација лекара опште праксе могла да остане 

празна. За разлику од Србије, где је просечна плата лекара око 600 евра, у Немачкој у истој 
бранши овај износ је чак седам пута већи - 4.200 евра месечно, не рачунајући додатке које 

сваки радник прима

У Немачкој сваке године расте 
број лекара. Лекарска удру-
жења се ипак жале и наводе да 
тај раст није довољан. Лекари 

недостају посебно у руралним под-
ручјима и сиромашнијим градским 
четвртима.

Млади лекари данас желе да 
живе у урбаним срединама, тимски су 
оријентисани и не желе превише стре-
са. Такав став има последице: у Немач-
кој никада није било толико лекара као 
данас, али у неким местима их ипак 
још увек недостаје. Упркос порасту 
броја лекара од 2,5 одсто у односу на 
прошлу годину, шеф Савезне немачке 
лекарске коморе Франк Улрих Монт-
гомери и даље указује на недостатак 
лекара у многим регионима Немачке. 
Према наводима Коморе, у наредних 
пет до десет година Немачкој ће бити 
потребно 20 одсто више лекара него до 
сада. И у појединим савезним држава-
ма лекарске коморе дижу узбуну, па се 
наводи податак да би у догледно вре-
ме у Баварској свака четврта приватна 
ординација лекара опште праксе могла 
да остане празна. 

„Истина, то звучи помало парадо-
ксално“, каже Макс Каплан, заменик 
председника Савезне лекарске коморе. 
„Већ годинама се број колега повећава, 
али с друге стране, то и даље није до-
вољно.“

Стари пацијенти - стари 
лекари

За тај привидни парадокс постоје 
бројни разлози. Један је демографски 
фактор: не постају само лекари старији, 
већ и пацијенти. „Старији пацијенти 
имају више хроничних обољења, тако 
да им је потребна интензивнија меди-
цинска нега“, наглашава Каплан.

Проблем представља и неравно-
мерна расподела. Док се у великим 
метрополама, као што су Минхен, 
Келн, Хамбург и Берлин отвара све 
више ординација, у неким руралним 
подручјима их уопште нема. Нарочито 
су погођене источне немачке покраји-
не. На пример, становници Финстер-
валда и Елстерверда, градића у савез-
ној држави Бранденбург, са шеснаест, 
односно девет хиљада становника, већ 
годинама немају очног лекара. На се-

вероистоку Бранденбурга, у региону 
Пригниц, данас ради само један кожни 
лекар.

Неравномерна расподела постоји 
и унутар самих градова. За већину ле-
кара су примамљиве богатије градске 
четврти, док сиромашније радије избе-
гавају.

Немачка сан српских лекара
За разлику од Србије, где је про-

сечна плата лекара око 600 евра, у Не-
мачкој у истој бранши овај износ је чак 
седам пута већи - у просеку 4.200 евра 
месечно, не рачунајући додатке које 
сваки радник прима. Предлог да се за-
посленима у овдашњем јавном секто-
ру током одмора или боловања плата 
умањи за 35 одсто, додатно би угрозио 
положај лекара у Србији. Једна од ре-
акција је и коментар српског лекара да 
је као радник ове струке у Немачкој у 
току одмора добио бонус од 1.500 евра.

„Од пре годину и нешто живим 
и радим у Немачкој као лекар. У сеп-
тембру сам први пут био на одмору 
три недеље и кад ми је стигла следећа 
плата очекивао сам драстично мање, 
јер у том период нисам, наравно, имао 
дежурства ни прековремени рад, што 
ми се све уредно плаћа, тако да ми је 
плата скоро дупло већа од основне. Кад 

оно, ставка на платном листићу - ‚до-
датак на одмор‘ - од неких 1.500 евра“, 
пише доктор. 

Овај додатак се добија тако што 
се узме просек у претходна три месе-
ца свих примања преко основне плате 
(дежурства, изласци на терен, пре-
ковремени рад и слично) и дода се на 
основну плату. Циљ овог додатка је да 
радник не примети разлику у плати 
када оде на одмор, објашњено је ус-
танови у којој поменути српски лекар 
ради.

Признате дипломе са наших
факултета

У Немачкој се признаје диплома са 
наших факултета, није тешко наћи по-
сао, а стандард им је највиши у Европи. 
Лекари из Србије најчешће су тражени 
у интерном одељењу, и то на кардиоло-
гији и хирургији, јер је до других спе-
цијализованих места тешко доћи услед 
великог прилива лекара из ЕУ. 

Интересантно је да многи млади 
Немци на студије медицине одлазе у 
источну Европу, у земље попут Бугар-
ске или Румуније. У њима им се пружа 
последња шансу да испуне свој сан о 
студирању медицине, јер на тамошњим 
факултетима није ограничен број бру-
цоша који желе да студирају медицину, 
као што је случај у Немачкој.

Становници Финстервалда и Елстерверда, градића са
шеснаест, односно девет хиљада становника, већ годинама 

немају очног лекара
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Небојша Матић постао је јунак друштвених мрежа. 
Наиме, сви су са одушевљењем делили један његов 
интервју дат дневним новинама - најавили су Ма-
тића на РТС-у као једног, по свему судећи, нетипич-

ног приватника, јер он своју кафе-куварицу моли да му скува 
кафу, ако је не мрзи, и тражи од својих запослених, рецимо, 
да имају што више деце. Да ли је такав човек пропустио своју 
шансу за успех? Ипак, схватите да овај човек запошљава 85 
људи, а почео је од нуле. Данас ради за НАСУ,  Ферари… 

Небојша Матић је нетипичан српски привредник. По-
кренуо је посао из очеве гараже у родном Лајковцу, а стигао 
је до модерне зграде на Батајничком друму у Земуну. Фир-
ма производи делове који су, како Матић каже, мозак сва-
ког уређаја. Он као мозак фирме верује да успешну фирму 
чини задовољан радник. Запослене не бира искључиво пре-

ма стручној спреми, већ према знању. Верује да људи раде 
према карактеру, па на карактерног, лепо васпитаног и бист-
рог човека увек можеш да рачунаш. Рачуна и на породич-
не људе, јер имају мотив више. Не верује у радно време. Не 
троши новац на јахте и скупе аутомобиле, јер му то не треба.

Чиме се бави ваша фирма? 
- Ми радимо алате за микроконтролере, значи за све што 

блинка, показује неки број на фрижидеру, шпорету, камери, 
телефону,... Микроконтролер је чип чију намену дефинишеш 
тако како га програмираш, а ми радимо хардверске и соф-
тверске алате за те чипове.

За кога све радите? 
- Ово што ми радимо је као „Кока-кола“, коју пију и краљ 

у Бахреину и неки сиромах.
Ко су вам купци?
- Лакше ми је да кажем да нема скоро никога ко није ку-

пио, а да је из техничке области. Ко год се бави било каквом 
електроником, купио је од нас.

Улазите у посао о коме нико не зна ништа, па ни ви?
- Радило се нон-стоп, пет година није се устало од стола, 

буквално, значи од 6 ујутру до 2 у ноћ. Увек сам мислио да 
је Никола Тесла лагао када је рекао да је спавао четири сата. 
Значи, могуће је! Ја сам седам година спавао по 4 сата. Онда 
први извоз! Људи мистификују све то. Први извоз је тако што 
ставиш под мишку пакет, одеш на царину и кажеш: „Добар 
дан, ја сам дошао“. Шта ће цариници, прво виде да ниси чи-
тав, да немаш ЈЦИ, да немаш ништа, онда ти објасне који па-
пир ти треба...

Шта је био први велики посао?
- У почетку нема великог посла. Ја и даље добијам из-

вештаје о продаји. Док смо ту седели продато је пет, шест по-
шиљки, Канада, Америка, Мексико, Гватемала, једна велика 
пошиљка и тако даље. Значи, ми продајемо врло широко, у 
130 држава, а наши производи коштају око 100, 150 долара, 
200, 50, па има и за 10 и за 20, више идемо на ширину.

А политичке везе, јесу ли вам оне биле потребне?
- Не, ми извозимо 98 одсто и нема ту никакве политике.
Како бирате људе са којима радите?
- Не могу да објасним како, то је као неки инстинкт. У 

принципу, своди се на врло просту ствар: ако човек ради, 
ради према свом карактеру, не према плати, нити према ус-
ловима рада. Да не буде забуне, плата и услови рада треба 
да су добри, али ти радиш онако какав си. Такав ти је однос 
према послу. Ништа друго.

Кажу да сте углавном запошљавали почетнике?
- Да, 99 одсто људи је имало прво радно место у „Микро-

електроници“, укључујући и мене. Знате и сами да „Микро-
електроника“ није најбоља фирма у Србији, али нема бољег 
места за почетника. Много их научимо за тих годину, две, 
после тога су формирани инжењери. 

Заиста терате запослене да имају што више деце?
- Рекао сам да ћемо за свако треће дете исплаћивати 200 

евра, а за четврто 400. Узмите математику: на 100 људи пет 
вам има троје деце, двоје има четворо, значи то је 1.800 евра 
на 100 људи, на плате које су рецимо 150.000. Па то је ништа, 
то није вредно помињања. Него, не знам, ето...

Колике су плате у предузећу?
- Минимална је 400 евра, а иду и до 3.000. 
Да ли је истина да о отказу не одлучујете ви већ колеге?
- Не могу ни да те запослим ни да те отпустим. На при-

мер, треба да запослиш неког човека. Ставиш га у одељење 
са Пером, Миком, Жиком, итд. Добије прилику да ради ме-
сец дана у том одељењу и онда на крају месеца питам: „Да 
ли овај колега повећава вашу плату“. Ако је одговор „да“ - он 
остаје, ако је „не“ - иде. Колеге одлучују да ли ће нови остати.

Која је најважнија лекција коју сте у свом у живо-
ту научили?

- Најважнија је лекција да је време нешто што пролази и 
ти можеш да се прилагодиш томе или да останеш иза. Украт-
ко, шта је фирма - производ, људи и тржиште. То се ротира и 
ове три димензије не могу да заостају. И то је то, треба да се 
прилагодиш томе. 

МОЈ ПУТ   Небојша Матић, власник „Микроелектронике“

КАРАКТЕР ФОРМИРА РАДНИКА 
Приватник који своју кафе-куварицу моли да му скува кафу и тражи од 

запослених да имају што више деце. Тек касније схватите да овај човек ради за 
НАСУ, Ферари… Запошљава 85 људи, а почео је од нуле…
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ГОРЕ - ДОЛЕ   Француска наложила „Уберу“ 
да плати 1,2 милиона евра таксистима

Расте зарада директора „Морган Чејса“

Због слабљења куповне моћи истовремено 
штрајковали таксисти, контролори ваздушног 

саобраћаја, јавни службеници, запослени у 
здравству и наставници

ПОВИШИЦА - СЕДАМ
МИЛИОНА ДОЛАРАТЕСНЕ УЛИЦЕ

Најугледнији банкар на Волстриту, генерални директор 
банке ЈП „Морган Чејс“ Џејми Дајмон добио је прошле го-
дине повишицу од 35 одсто, преноси агенција „Франс прес“. 
Наиме, одбор директора „Морган Чејса“ је дао зелено светло 
за Дајмонову повишицу од седам милиона долара, чиме је 
износ његове укупне накнаде у 2015. години достигао 27 ми-
лиона долара, у односу на 20 милиона из 2014. године.

Дајмонова зарада се састојала од 1,5 милиона долара 
основне плате, бонуса у готовини од пет милиона долара и 
деоничких опција у вредности од 20,5 милиона долара (мо-
гућности откупа акција компаније по нижој цени).

Под руководством Дајмона, који је на челу „Морган Чеј-
са“ од 2006. године, банка је успела да прошле године увећа 
профит за 12 одсто, на рекордних 24,4 милијарде долара, уп-
ркос стагнацији прихода, а такође је успео да трошкове бан-
ке смањи за скоро 4 одсто, на 59 милијарди долара, преноси 
њујоршка агенција „Блумберг“. Акције банке су у 2015. годи-
ни порасле за 5,5 одсто.

Суд у Паризу је казнио компанију „Убер“, која преко 
апликације спаја возаче с људима којима је потребна 
вожња, наложивши јој да француском синдикату так-
систа плати 1,2 милиона евра, према документима у 

које је француска агенција „Франс прес“ имала увид. Изри-
цање казне је уследило након притужби упућених на рачун 
возача Убера, који се, како је саопштено, понашају као тради-
ционални таксисти, будући да чекају на улици у нади да ће 
покупити путнике.

Пресуда долази у тренутку док у Паризу штрајкују так-
систи, због услуга „Убера“, који, како кажу, представља не-
лојалну конкуренцију. Током штрајка таксисти су запалили 
ватру, а полиција је бацила сузавац на оне који су покушали 
да протестују главним ауто-путем. Влада је на ванредном 
састанку обећала да ће спровести реформе у такси сектору, 
преноси АП.

Француски таксисти тврде да се суочавају са непра-
ведном кокуренцијом, а „Убер“, с друге стране, поручује так-
систима да ухвате корак с временом. У Француској су због 
слабљења куповне моћи истовремено штрајковали таксисти, 
контролори ваздушног саобраћаја, јавни службеници, за-
послени у здравству и наставници, због чега су блокиране 
главне саобраћајнице, а 20-ак људи је ухапшено.

Хрватска
СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

ПОРАСЛА ЧЕТВРТИ 
МЕСЕЦ ЗАРЕДОМ

Стопа регистроване незапослености у Хрватској по-
расла је у децембру прошле године четврти месец заре-
дом, са 17,7 одсто у новембру на 17,9 процената, показују 
подаци Државног завода за статистику. На годишњем 
нивоу је, међутим, стопа незапослености пала за 1,5 од-
сто у децембру 2015. у односу на исти месец претходне 
године, када је износила 19,4 посто, преноси Хина. Раст 
стопе незапослености на месечном нивоу је био очеки-
ван, с обзиром да су претходно објављени подаци Хрват-
ског завода за запошљавање показали повећање броја 
незапослених за 0,3 одсто у децембру у односу на новем-
бар, на око 285.500 особа.

„Шлумбергер“ поделио 10.000 отказа
НАФТА УДАВИЛА ПОСЛОВАЊЕ

Америчка нафтна услужна компанија „Шлумбергер“ 
укинула је у протекла три месеца 10.000 радних места због 
губитка од једне милијарде долара, који је забележила у 
четвртом кварталу, што је први минус у 12 година. Прихо-
ди компаније су у посматраном тромесечју пали 39 одсто, на 
7,74 милијарде долара, а генерални директор „Шлумбергера“ 
Пал Кибсгард упозорава да на хоризонту нема знакова опо-
равка цена нафте, извештава британски јавни сервис Би-Би-
Си. Најновија отпуштања долазе после технолошког вишка 
од 20.000 запослених које је компанија прогласила раније 
прошле године.

„Барклиз“ отпушта 1.000 радника 
МАЊЕ РАДНИКА - МАЊИ 

ТРОШКОВИ
Британска банка „Барклиз“ (Barclays) укинуће 1.000 рад-

них места у сектору за инвестиционо банкарство и затвориће 
огранке за брокерско-дилерске послове у Азији, у оквиру на-
стојања новог генералног директора Џеса Стејлија да смањи 
трошкове и повећа приносе. „Барклиз“ ће затворити одељење 
за инвестиционо банкарство у Аустралији, Индонезији, Ма-
лезији, Филипинима, Јужној Кореји, Тајвану и Тајланду, пре-
ма интерном документу у који је „Ројтерс“ имао увид.

Реч је о највећем укидању радних места у једној ин-
вестиционој банци за последњих неколико година, оцењује 
„Ројтерс“. Најновије резање радних места долази поврх 
очекиваног отпуштања 19.000 запослених, што је генерални 
директор „Барклиза“ најавио у свом трогодишњем плану ре-
зања трошкова.
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После водене паре, масовне про-
изводње и информационих тех-
нологија, четврта индустријска 
револуција ће, како оцењују 

стручњаци, донети још бржи циклус 
иновација, али ће поставити и велике 
изазове пред компаније, раднике, вла-
де и целокупна друштва. 

Добра страна револуције, поручују 
стручњаци анкетирани на Светском 
економском форуму у Давосу (WEF), 
могла би да буде јефтинија роба и услу-
ге, што би довело до новог таласа еко-
номског раста, док је највећа претња 
нове револуције масовна незапосле-
ност и све већи јаз између корпорација 
и популације. 

Роботи су већ општеприсутни, бу-
дући да их има у фабрикама, болни-
цама, продавницама, ресторанима, па 
чак и у ратом захваћеним подручјима, 
док напредак у областима као што су 
вештачке неуронске мреже, већ почиње 
да умањује баријере између људи и ма-
шина. 

Према проценама Светског еко-
номског форума, биће отворено два ми-
лиона нових послова, док ће 7,1 милион 
радних места заменити технолошка ре-
шења или ће постати непотребна. Како 
се наводи, чак 65 одсто данашњих ос-
новаца радиће у занимањима која сада 
не постоје.

У економијама обухваћеним ис-
траживањем налази се 65 одсто уку-
пне светске радне снаге. Модерне 
технологије смањиће потребу за за-
пошљавањем у многим секторима, од 
производње до здравствене заштите. 
Две трећине радних места која ће бити 
угашена односи се на канцеларијске 
послове, односно администрацију, јер 
интелигентне машине преузимају ру-
тинске задатке.

Развој телемедицине смањиће 
број послова у здравству, а очекује се 
смањење броја радника и у енергетици 
и финансијама. С обзиром на тренутну 
структуру запослености, ове промене 
могле би више погодити жене, јер су на 
удару сектори, односно послови, у који-
ма оне преовладавају. Са друге стране, 
очекује се раст потражње за аналити-
чарима података, као и радника са про-
дајним вештинама.

Амерички потпредседник Џозеф 
Бајден критиковао је краткорочно гле-
диште модерних корпорација и позвао 
извршне директоре окупљене на Фору-
му у Давосу да брину о својим радници-
ма, као и о својим деоничарима.

„Мој позив на акцију овде је једнос-
таван - прихватите своју обавезу према 
радницима, као и према својим деони-
чарима“, рекао је Бајден. Он је делега-
тима на Форуму поручио да се средња 
класа, кичма економија и демокра-
тија, сада суочава са незабележеним 
претњама од технолошких промена.

Многи стручњаци страхују да ће 
наредна рунда технолошких иновација 

- тзв. четврта индустријска револуција, 
која обухвата роботику и вештачку ин-
телигенцију, уништити милионе рад-
них места, посебно када је реч о посло-
вима у секторима производње и услуга 
са средњим примањима. То, сматра Бај-
ден, представља претњу по све чланове 
друштва.

„Када средња класа напредује, бо-
гатима иде веома добро, а сиромашни 
имају могућност напредовања“, казао 
је Бајден.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Четврта индустријска револуција и тржиште рада 

НА МЕТИ СРЕДЊА КЛАСА
Највећа претња нове револуције масовна незапосленост и све већи јаз између 

корпорација и популације. Радници у 15 водећих држава света могли би да изгубе 
пет милиона послова током следећих пет година

Биће отворено два
милиона нових послова,
док ће 7,1 милион радних

места заменити технолош-
ка решења или ће постати 

непотребна

Средња класа, кичма
економија и демократија, 

суочава се са незабележеним 
претњама од технолошких 

промена

    Шта доноси четврта револуција?
  Мобилни телефони имплантирани 
директно у човеко тело, 3Д штампа 
органа за трансплантацију, одећа и 
наочаре повезани на интернет... Ово 
су можда ствари које данас звуче као 
научна фантастика, али ће до 2025. 
године постати научне чињенице, јер 
свет улази у еру развијене роботике 
и вештачке интелигенције, поручују 
стручњаци анкетирани на Светском 
економском форуму у Давосу (WEF).
   Скоро половина анкетираних оче-
кује и да ће машине са вештачком 
интелигенцијом у наредној деценији 
седети у одборима корпорација, 
захваљујући новој, четвртој индус-
тријској револуцији, преноси аген-
ција „Ројтерс“. 
   „Као резултат четврте индустријске 
револуције биће створен економски 
суфицит. Међутим, питање је како 
ће се он равномерно расподелити 
између држава, људи у различитим 
економским слојевима и различитим 
деловима света“, изјавио је генерал-
ни директор „Мајкрософта“ Сатја 
Надела на годишњем Светском еко-
номском форуму у Давосу. 

    Још већи јаз између
сиромашних и богатих

       У извештају швајцарске банке УБС, 
предвиђа се да ће екстремни ниво 
аутоматизације погоршати ионако 
велики јаз између богатих и сиро-
машних земаља света, док се у другој 
анализи УБС-а наводи да је Швајцар-
ска најбоље позиционирана држава 
на свету за прилагођавање новом ро-
ботизованом свету, док је Аргентина 
на дну листе.

Чак 65 одсто
данашњих основаца

радиће у занимањима
која сада не постоје
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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)


