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8. април – СветСки дан рома

ПОД ТЕРЕТОМ СТЕРЕОТИПА
Иако је последњих година доста учињено 
на плану побољшања положаја ромске 
заједнице, Роми и даље представљају 
најдискриминисанију друштвену групу у Србији 

каСније пензиониСање и реформа пио 
фонда – неминовноСт

У ДВА ПРАВЦА
Реформа мора започети, а тек последња мера, 
уколико све друге буду исцрпљене, биће једнократно 
смањење пензија
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Истраживање ће показати у којим секторима се стварају 
нова радна места, као и које вештине и компетенције 
послодавци очекују од кандидата
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Уводник

Флексибилније тржиште рада

Прошле недеље низом манифестација обележен је Светски 
дан Рома. На конференцији, која је тим поводом организована у Ме-
дија центру у Београду, истакнуто је да су Роми и даље најдискри-
минисанија друштвена група у Србији, мада је последњих година 
доста учињено на плану побољшања положаја ромске заједнице. 
Усвајање Стратегије за унапређење положаја Рома, позитивна дис-
криминација за упис у основно и средње образовање, као и право на 
здравствену заштиту, свакако су конкретни помаци које је држава 
направила, али је, како је наведено, за постојећа законска решења 
неопходно донети подзаконска акта и спречити злоупотребе које се 
готово свакодневно дешавају. Као посебне проблеме учесници кон-
ференције истакли су слабост акционих планова који прате Страте-
гију, лоше или никакво праћење прописаних мера и примене закона 
у пракси, без чега добра решења остају само мртво слово на папиру.

Посебно угрожена категорија на тржишту рада у Србији али 
и у Европи су млади. Четврти април био је само повод да студен-
ти у Србији изразе своје незадовољство хаотичним стањем које, по 
њиховом мишљењу, влада у високом школству. Наиме, велика ре-
форма започета 2005. године, када је Закон о високом образовању 
усаглашен с принципима Болоњског процеса, још није спроведена 
на начин који би побољшао положај академаца и квалитет студи-
рања у Србији. 

„Поједина болоњска звања не постоје у шифрарнику занимања, 
па их у Националној служби за запошљавање уписују описно како 
би бар некако могли да их препоруче послодавцима. Осим тога, још 
није прецизно утврђено ни шта тачно може да се ради са бечелор и 
мастер дипломом“, рекао је Танјугу председник Студентске конфе-
ренције универзитета Србије (СКОНУС) Данило Јеремић, наводећи 
да је решење у доношењу националног оквира квалификација, који 
је у више наврата најављиван претходних година.

Национална служба за запошљавање (НСЗ) овог месеца спро-
води анкетирање послодаваца о њиховим потребама и прогнозама 
кретања на тржишту рада. Тим поводом прошле недеље у НСЗ је 
одржана конференција за новинаре како би се јавности представили 
циљеви који се желе постићи али и позвали послодавци да се у што 
већем броју одазову позиву Националне службе за запошљавање. 
Иначе, овогодишња анкета је четврта у оквиру редовних активности 
НСЗ, а друга подржана од пројекта ЕУ „Подршка креирању политике 
запошљавања заснованом на подацима“. 

Добијене информације, осим за планирање активних мера за-
пошљавања НСЗ, биће од значаја и за израду локалних акционих 
планова запошљавања, развој будућих пројеката финансираних из 
ИПА програма ЕУ. Директор НСЗ Синиша Надбантић је нагласио да 
ће од ове године НСЗ послодавцима слати и месечне извештаје о 
расположивости кадрова у Србији. Сврха анкетирања послодаваца 
је и идентификација дефицитарних занимања, како по регионима, 
тако и по привредним секторима.

Драган Ђукић, национални директор пројекта, подсетио је да 
ће велики допринос бити и нова национална класификација зани-
мања, усклађена са светским и европским стандардима и прила-
гођена локалним специфичностима, посебно ако се има у виду да је 
постојећа класификација занимања стара већ 25 година.
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Национална служба за запошљавање (НСЗ) овог месе-
ца спроводи „Анкету послодаваца 2014“, о њиховим 
потребама и прогнозама кретања на тржишту рада. 
Овогодишња анкета је четврта у оквиру редовних 

активности НСЗ, а друга подржана од пројекта ЕУ „Подршка 
креирању политике запошљавања заснованом на подацима“. 

„Главни циљ овог пројекта је да пружи подршку Нацио-
налној служби за запошљавање у прикупљању података који 
ће бити коришћени за дизајнирање и спровођење мера и ус-
луга боље таргетираних ка корисницима. НСЗ ће тако лакше 
одговорити потребама тржишта рада, јер ће истраживање 
показати које су то потенцијалне нише и сектори у којима 
се стварају нова радна места, као и које вештине и компе-
тенције послодавци очекују од кандидата“, рекао је Михал 
Кубиш, тим лидер пројекта, на конференцији за штампу која 
је протекле недеље уприличена поводом почетка рада на 
„Анкети послодаваца 2014“.

По речима Синише Надбантића, директора НСЗ, реч је о 
најзначајнијем истраживању овог типа у Србији, које ће од 
следеће године постати редовна активност коју ће НСЗ изво-
дити самостално. 

„Одлучили смо да направимо што већи узорак, па ће ан-
кетом бити обухваћено око 7.300 послодаваца - 5.000 малих, 
1.700 средњих и 600 великих предузећа. Подаци до којих 
будемо дошли ће, у духу Европске стратегије запошљавања, 
бити од кључног значаја за планирање даљих активности 
наше службе. Такође, биће од велике користи и креаторима 

образовне и уписне политике и помоћи да се у наредном пе-
риоду направи склад између система образовања и потреба 
тржишта рада. Ово се нарочито односи на уписну политику 
у средње стручне и занатске школе, јер нам нека занимања 
недостају. На пример, ове године уписана су само 22 столара 
и зато је неопходно популаристи та занимања и ка њима ус-
мерити уписну политику“, рекао је Надбантић.

Добијене информације, осим за планирање активних 
мера запошљавања НСЗ, биће од значаја и за израду локал-
них акицоних планова запошљавања, развој будућих проје-
ката финансираних из ИПА програма ЕУ. Надбантић је нагла-
сио да ће од ове године НСЗ послодавцима слати и месечне 
извештаје о расположивости кадрова у Србији

Зоран Матовић, саветник директора НСЗ за сарадњу са 
послодавцима, позвао је медије да учествују у промоцији 
овог важног истраживања, истакавши да поједини посло-
давци нису схватили национални, али и локални значај ове 
активности.

„Прошлогодишњи одзив је био задовољавајући, али није 
било послодаваца који запошљавају већи број радника или 
пак имају велику флуктуацију радне снаге. Нама су потребни 
подаци о трендовима, ми не истражујемо поједине случаје-

ве. Такође, не можемо да одлажемо активности, јер морамо 
да обрадимо податке и на основу њих направимо прогнозе 
за идућу годину, што је веома заначајно“, каже Матовић и 
напомиње да НСЗ ове активности спроводи са сопственим 
ресурсима. У истраживање је укључено 500 саветника за за-
пошљавање (700 људи обучено), који ће у директној комуни-
кацији са послодавцима прикупити информације о претход-
ној запослености, искуствима са запошљавањем, те будућим 
плановима и потребама, као и неопходним вештинама и 
знањима које потенцијални запослени треба да поседују, 
дакле о најважнијим питањима у вези са радном снагом.

„Одлучили смо се за технику ‚лице у лице‘ због прециз-
ности и квалитета информација. Обухваћено је 60 процената 
укупног броја послодаваца у Србији, а од ове године има-
мо и онлајн истраживање микро предузећа, којих има око 
3.000. Узорак је комплексан и репрезентативан у односу на 
секторе делатности, величину предузећа, али и у односу на 
локална тржишта рада“, рекао је Владимир Васић, кључни 
експерт на пројекту, и нагласио да ће након обраде података 
НСЗ креирати национални извештај, као и 30 локалних из-
вештаја за сваку филијалу. Они ће бити од великог значаја и 
за свакодневне активности колега у филијалама НСЗ широм 
Србије. 

Сврха анкетирања послодаваца је и идентификација де-
фицитарних занимања, како по регионима, тако и по прив-
редним секторима.

Драган Ђукић, национални директор пројекта, подсетио 
је да ће велики допринос бити и нова национална класифи-
кација занимања, усклађена са светским и европским стан-
дардима и прилагођена локалним специфичностима.

„Постојећа класификација занимања је стара 25 годи-
на. У њој, на пример, не постоје звања: директор, руководи-
лац, менаџер, у било којој области. Финансијски директор 
је по овој класификацији организатор пословања у области 
финансија. Недостају називи великог броја занимања у об-
ласти информационих технологија, банкарства, каријерног 
вођења... На другој страни, имамо велики број назива за-
нимања, на пример манипуланти, техничари у разним об-
ластима, које у реалности послодавци не траже као такве“, 
објашњава Ђукић. 

Будући да се ради о истраживању од националног зна-
чаја, драгоцена је подршка представника најбројнијих асо-
цијација послодаваца и социјалних партнера НСЗ - Прив-
редне коморе Србије, Уније послодаваца, Асоцијације малих 
и средњих предузећа, који ће позвати своје чланове да се у 
истраживање активно укључе.

А.Бачевић

Aнкета послодаваца 2014

ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Истраживање ће показати у којим секторима се стварају нова радна места, као и које 

вештине и компетенције послодавци очекују од кандидата



   |  Број 565  |  16.04.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs4 

Реформа пензионог система у Србији је неминовност, 
као што је неминовно и подизање старосне границе за 
одлазак у пензију. Уштеде у буџету не смеју се спрово-
дити на штету већ ионако осиромашених пензионера, 

него реформом Фонда ПИО и његових прихода, оценили су 
економски експерти и представници синдиката.

Председник Економског савета Српске напредне стран-
ке, Миленко Џелетовић, рекао је да ће императив нове владе 
и њеног Економског савета бити системско решавање ре-
форме пензионог система. Поручио је да се реформа мора 
започети, а тек последња мера, уколико све друге буду исцр-
пљене, биће једнократно смањење пензија. Коментаришући 
захтев ММФ да се морају остварити уштеде на издацима за 
пензије, као услов да Србија добије нови аранжман, Џелето-

вић је за РТС рекао да то не мора да буде прихваћено ако ће 
нанети штету макроекономској стабилности земље, те да  ће 
се тек преговарати са Фондом.

„Реформа пензионог система је само један камичак у 
мору проблема који чекају нову владу“, оценио је Џелетовић, 
који сматра да ће нова влада сигурно имати кредибилитет за 
спровођење реформи, од којих ће неке сигурно бити болне. 
Према његовим речима, у спровођењу пензионе реформе по-
могло би повећање привредне активности земље, што спада 
у приоритете првог реда нове владе, међу којима је и доно-
шење сета од 22 закона.

Економиста Миладин Ковачевић истиче да би реформа 
пензионог система морала да иде у два правца - подизањем 
границе за пензионисање, што је неминовност, а други пра-
вац је индексација пензија са растом инфлације и ту би мог-
ли да се смање издаци за пензије из буџета испод 10 одсто 
БДП годишње. Ковачевић је објаснио да се реформа пензио-
ног система може спровести без нужног смањења пензија, 
реформом ПИО фонда и новим изворима прихода за тај фонд.

Члан председништва Самосталног синдиката Србије, 
Милан Грујић, навео је да је бруто учешће пензија у БДП од 
12 до 15 одсто, од 2009. до 2012. године, а ММФ захтева да се 
сведе на испод 10 одсто.

„У Србији од укупно 1,7 милиона корисника пензија, 
410.000 пензионера има најнижу пензију, а то је 10.000 ди-
нара месечно, док просечна пензија износи око 23.000 дина-
ра месечно“, навео је Грујић. Он је додао да је индексацијом, 
односно усклађивањем пензија са растом трошкова живота, 
та групација од 2003. до данас реално изгубила 27 одсто ме-
сечних прихода.

„ПИО фонд треба реструктурирати да буде самоодржив 
и самофинансирајући“, нагласио је Грујић и додао да ове 
године од 584 милијарде динара у Фонду ПИО, око 261 ми-
лијарде долази из републичког буџета, а суштина реформи 
треба да буде смањење учешћа државе у финансирању Фон-
да ПИО.

„Пензионери су толико осиромашени, неки примају пен-
зије ниже од социјалне помоћи, стотине хиљада пензионера 
је у стању социјалне беде или на самом рубу, због чега нема 
говора о некаквом смањењу њихових пензија. Реформу пен-
зионог система не треба решавати преко леђа пензионера, 
већ треба прибећи другим моделима у решавању тог пробле-
ма“, рекао је Милан Ненадић, председник Савеза војвођан-
ских пензионера. Према његовој оцени, један од проблема је 
велики број инвалидских пензионера, који се убудуће не сме 
повећавати, јер сада достиже скоро трећину укупног броја 
пензионера, по чему је Србија близу неких европских раз-
вијених земаља. 

Реформа мора започети, а тек последња 
мера, уколико све друге буду исцрпљене, 
биће једнократно смањење пензија

Касније пензионисање и реформа 
ПИО фонда - неминовност

У ДВА
ПРАВЦА

   Како до одрживог ПИО фонда

   Најбоље решење за ефикасан пензиони систем у Србији 
јесте да се Фонду за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО) да на управљање имовина у коју је Фонд током прет-
ходних деценија уложио више од 10,5 милијарди евра. За 
пензије се издваја 28% буџета, а садашњи пензиони систем 
је неодржив, према општој оцени стручњака. Још прошле 
године представљене су мере које би требало донекле да 
растерете систем, попут пенала за превремено пензиони-
сање и померања старосне границе за пензију. Стручњаци, 
међутим, указују да је за одрживост система потребна ре-
форма ПИО фонда, који би требало да располаже својом 
имовином и обезбеђује исплату пензија. Шеф Радне групе 
за реструктурирање ПИО фонда и представник Уније посло-
даваца, Славенко Гргуревић, рекао је да је капитализација 
ПИО фонда пројекат без алтернативе и да би реструктури-
рање Фонда требало да буде засновано на својини, односно 
да се имовина коју је Фонд улагао њему и врати. Према ње-
говим речима, капитализацијом ПИО фонда би се за пет до 
десет година учешће буџета у средствима Фонда смањило 
са 43 на 20%. Према подацима Фискалног савета, учешће 
пензија у бруто домаћем производу Србије је 13%, што је за 
4,5% више од просека у транзиционим европским држава-
ма и није одрживо на дужи рок.

Танјуг 
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Заједничким наступом организованим кроз конзор-
цијуме у оквиру надлежних групација у оквиру Прив-
редне коморе Србије, удружени привредници лакше ће 
долазити до послова у земљи и региону. Више послова 

ће значити и њихову већу конкурентност на тендерима. У 
таквим околностима биће веће запошљавање радника и сти-
цање профита уз стално ангажовање производних капаците-
та. Решење за веће упошљавање капацитета на свим нивои-
ма налази се у заједничком наступу кроз конзорцијуме. Ово 
је, између осталог, истакнуто на седници Групације извођача 
електро-монтажних радова Удружења металске и електро-
индустрије Привредне коморе Србије (ПКС), која је одржана 
почетком овог месеца. На седници Групације разматран је 
и процес придруживања Србије Европској унији, са посеб-
ним освртом на преговарачко поглавље које се односи на 
слободно кретање роба и услуга. Било је речи и о извозу елек-
тро-монтажних услуга и могућностима сарадње са мрежом 

представништава ПКС у иностранству, као и о укључивању 
домаћих капацитета за извођење електро-монтажних радо-
ва на стратешким пројектима у земљи и свету.

Говорећи о значају Групације извођача електро-мон-
тажних радова која има 22 чланице, Љубиша Обрадовић, 
секретар Удружења металске и електроиндустрије ПКС, 
нагласио је да ће се у циљу добијања више послова ускоро 
формирати и групација за „Београд на води“ као и групација 
за „Јужни ток“. Како би фирме у оквиру групација ПКС има-
ле шансе за добијање више послова на овим, али и другим 
градилиштима, потребно је да се хитно уради презентација 
њихове понуде.

,,Представништва Привредне коморе Србије у иностран-
ству могу, такође, много да помогну са информацијама, како 
би се предузећа организовала у конзорцијуме и учествовала 
на тендерима. Национална асоцијација привреде ће и да по-
средује конзорцијумима, односно фирмама, за добијање га-
ранција од банака, како би могли лакше да добијају послове, 
како у земљи тако и свету“, нагласио је Обрадовић.

Председник Групације извођача електро-монтажних 
радова ПКС, Драган Мостић, рекао је да је привредници-
ма потребно удруживање кроз групације у оквиру ПКС, јер 
тешко стање у привреди може да се превазилази само кроз 
заједничке и организоване наступе и учешћа на тендерима. 
Привредна комора Србије је и право место где привредни-
ци треба да се организују, али и да добијају помоћ приликом 
уговарања послова, како у земљи тако и у свету. 

„Уколико смо организовани у конзорцијуме са десет и 
више фирми и ако тако наступамо на тендерима, уз подршку 
ПКС, увек ћемо имати више шанси за добијање послова. Ако 
смо организовани, ми смо способни да добијемо и квалитет-
но изведемо све послове, почев од пројектовања, па све до 
финалних радова“, нагласио је Драган Мостић.

„Привредна комора Србије је спремна да привредни-
цима пружи помоћ приликом њиховог наступа у земљама 
ЦЕФТА региона“, нагласио је Митар Пржуљ, директор Бироа 
за регионалну сарадњу ПКС. Решење многих проблема, а то 
значи и добијање послова за многе фирме у Србији, налази се 
у удруживању у конзорцијуме и заједничком наступу при-
ликом учешћа на тендерима. „У том случају оне неће бити 
само пуки подизвођачи радова, већ равноправни партнери 
за извођење послова. То је и пут њиховог опстанка, већег за-
пошљавања радника и добијања послова на свим тржишти-
ма“, истакао је Пржуљ.

Извор: ПКС

Решење за веће упошљавање привредних капацитета налази се у удруживању у 
конзорцијуме и заједничком наступу домаћих компанија на тендерима, истакнуто је на 

седници Групације извођача електро-монтажних радова ПКС

заједниЧким наСтУпом до поСла

   Основни задаци

   Основни задаци Удружења металске и електроиндустрије 
ПКС су да: 
• штити претходно утврђене заједничке интересе у земљи 

и иностранству;
• разматра и даје иницијативе и мишљења о законима, 

подзаконским актима и другој регулативи која је од 
утицаја на пословање;

• прати, анализира привредна кретања и предлаже мере 
за унапређење услова пословања;

• повезује привредне субјекте у земљи и са страним парт-
нерима;

• помаже у имплементацији техничке регулативе ЕУ;
• подстиче и потпомаже повећање конкурентности;
• организује састанаке, семинаре, саветовања, јавне рас-

праве, наступе на сајмовима, изложбама и друго.
   Како се наводи на сајту Удружења, индустријске гране 
које се сматрају стратешким за развој Србије су: аутомобил-
ска индустрија, одбрамбена индустрија, пољомеханизација, 
бродоградња, информационе технологије, електроника 
очувања великих индустријских система, као окоснице бу-
дућег развоја индустрије Србије.

Удружење металске и електроиндустрије ПКС
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Прошле недеље низом манифестација обележен је 
Светски дан Рома. На конференцији, која је тим по-
водом организована у Медија центру у Београду, ис-
такнуто је да су Роми и даље најдискриминисанија 

друштвена група у Србији, мада је последњих година доста 
учињено на плану побољшања положаја ромске заједнице. 
Усвајање Стратегије за унапређење положаја Рома, позитив-
на дискриминација за упис у основно и средње образовање, 
као и право на здравствену заштиту, свакако су конкретни 
помаци које је држава направила, али је, како је наведено, за 
постојећа законска решења неопходно донети подзаконска 
акта и спречити злоупотребе које се готово свакодневно де-
шавају. Као посебне проблеме учесници конференције иста-
кли су слабост акционих планова који прате Стратегију, лоше 
или никакво праћење прописаних мера и примене закона у 
пракси, без чега добра решења остају само мртво слово на 
папиру.

Кључни проблеми

У Извештају о спровођењу Стратегије за унапређење 
положаја Рома са препорукама, каже се да су кључни про-
блеми ромске националне заједнице образовање, здравство, 
запошљавање и решавање стамбених проблема. По речима 
др Горана Башића, заменика заштитника права грађана 
и уредника Извештаја о праћењу Стратегије, на основу ис-
траживања које је спроведено на узорку од 500 испитаника, 
утврђено је да већина Рома ни не зна да Стратегија постоји 
и није осетила никакво побољшање. Када је у питању запо-
шљавање, по Башићевим речима, Роми, изузев у Стратегији, 
нису посебним прописима издвојени као друштвена група 
према којој би државни органи поступали на начин који би 
обезбедио ефикасне и делотворне мере за унапређење њи-
ховог положаја на тржишту рада. Истраживање је показало 
да примена мера Акционог плана које се односе на повећање 
запошљивости Рома, није битно допринела том циљу. Ис-
такнуто је и да Закон о социјалном становању није решење 
за најсиромашније Роме, јер они не могу да плате ни најнижу 
станарину.

Када је у питању здравствена заштита, подаци говоре 
да 94,1% Рома има здравствену књижицу, нешто мање од 
тог процента има картон, док се око 80% лечило у домови-
ма здравља, а само 6,7 одсто је користило право на болничко 
лечење. Ови подаци показују да су Роми посебно осетљива 
група корисника здравствене заштите, нарочито ако се имају 
у виду катастрофално лоши услови живота већине њих.

Када је у питању образовање, не постоје системати-
зовани подаци о броју ромских ученика у предшколским 
установама, основним и средњим школама. Деца ромске 
националности често се суочавају са изругивањем остале 
деце, па у таквој социјалној атмосфери губе мотив за шко-
ловање. Заштитник грађана водио је више поступака који су 
се односили на дискриминацију и вршњачко насиље. Такође, 
указано је и да већина предшколских установа нема ангажо-
ваног педагошког асистента за помоћ ромским ученицима, 
а у предшколским установама у којима су ангажовани, то је 
учињено само захваљујући разумевању локалних самоупра-
ва. Закључено је и да би организовање наставе на ромском 
језику умногоме допринело процесу асимилације и очувању 
културног, језичког и етничког идентитета.

Приступ ЕУ фондовима

Председник Савета владе за унапређење положаја Рома, 
Срђан Шаин, рекао је да је током 2013. године одобрено 106 
пројеката који имају за циљ да побољшају положај ромске 
заједнице у Србији. Он је казао да у земљи, захваљујући про-

8. април – Светски дан Рома

Иако је последњих година доста учињено на плану побољшања положаја ромске 
заједнице, Роми и даље представљају најдискриминисанију друштвену групу у Србији

ПОД ТЕРЕТОМ СТЕРЕОТИПА

   Нова стратегија
   
Директорка Канцеларије за људска и мањинска права, Су-
зана Пауновић, рекла је да је формирана радна група за 
израду нове стратегије за унапређење положаја Рома, чије 
се усвајање очекује идуће године, с обзиром да је стара ус-
војена 2009. године. 
   - Како смо на крају примене старог документа, већ смо 
започели са активностима на изради нове стратегије. Фор-
мирана је експертска радна група и очекујем да ћемо 2015. 
имати усвојену и нову стратегију и нови акциони план, рекла 
је Пауновићева. 
   Према подацима 166 локалних јединица, у Србији има 
750 ромских насеља, а само 90 општина има припремљене 
локалне акционе планове за инклузију Рома. Пауновићева 
је истакла и да, према проценама општина, у Србији живи 
255.000 Рома, што је за 100.000 више него према попису из 
2011. године, када их је било 147.000.
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граму „Приступ фондовима ЕУ за Роме“, који организује От-
ворено друштво из Будимпеште, сада постоји седам невла-
диних ромских организација, што спречава фаворизовање 
Рома унутар једне политичке групе.

- Једино уз јаке невладине организације можемо да ство-
римо групу за притисак на власт у Београду, јер невладин 
сектор сад не врши довољан притисак, државни органи не 
преузимају одговорност, а људи нам живе тако како живе, 
казао је Шаин на конференцији за новинаре. Како је објаснио, 
пројекат се темељи на оснаживању Рома да конкуришу за 
пројекте у складу са стандардима Европске уније, ради по-
бољшања услова становања, здравствене заштите, образо-
вања и запошљавања у Србији. У оквиру Владе Србије биће 
покренут сајт, на коме ће се редовно ажурирати подаци о 
пројектима и њиховим конкретним резултатима.

Представник Фонда за отворено друштво, Надил Реџе-
пи, истакао је да је повезивање ромских потреба и проблема 
са тендерским процедурама ЕУ тешко. У протекле три го-

дине, од када је пројекат покренут, постављена је техничка 
подршка као бесплатан сервис у Македонији, Хрватској, Цр-
ној Гори и Србији. Ангажовано је око 60 људи који су ту да за-
интересованим странама помогну да аплицирају за средства 
из ЕУ фондова. По његовим речима, до краја прошле године 
поднете су 304 пројектне апликација, од којих је 106 одобре-
но, у износу од непуних 5,5 милиона долара, одбијена су 74 
пројекта, а на одобрење чека још 49 пројеката, у вредности 
од око 4 милиона долара. Реџепи оцењује овај резултат као 

добар, јер рачуница показује да на један уложени долар из 
државног буџета, страни партнери улажу осам. 

- Такође, подржан је процес нових ромских стратегија 
према 2020 ЕУ циљевима. Омогућили смо централним ин-
ституцијама које се баве ромским питањима да унапреде 
своја знања о прикључивању ЕУ интеграцијама. У 10 општи-
на, од којих је у Србији четири, подржава се развој сарадње 
ромских заједница и локалне власти. У овај процес уложено 
је 420 хиљада долара, док је из општинских буџета издвојено 
210 хиљада долара. Додељено је 11 грантова у вредности од 
150 хиљада долара, за четири ромске организације, како би 
ојачале своје капацитете у Србији, наводи Реџепи.

Из ИПА фондова биће додељено 500 хиљада евра ром-
ским НВО или Ромима предузетницима, а управо је распи-
сан конкурс за 1.450.000 евра ромском цивилном сектору, за 
унапређење положаја Рома. ОЕПС реализује пројекат вредан 
4,8 милиона евра, који има за циљ удруживање различитих 
актера на локалном нивоу.                          В.Пауновић

   Јачање капацитета ромских НВО

   Државни секретар Министарства омладине и спорта Вла-
де Републике Србије, Ненад Боровчанин, почетком априла, 
на састанку са представницима удружења младих Ромкиња 
и Рома, указао је на значај оспособљавања младих ромских 
лидера за јачање капацитета њихових организација. Боров-
чанин, који је и председник Националног комитета за борбу 
против говора мржње, представио је будуће конкурсе Ми-
нистарства омладине и спорта, који ће бити доступни и ром-
ским организацијама које имају могућност да конкуришу са 
различитим пројектним идејама. 
   Он је предложио младим припадницима ромске нацио-
налне мањине да предузму све неопходне кораке ка јачању 
капацитета ромских невладиних организација и појединаца 
и нагласио да ће у ресорном министарству и осталим инсти-
туцијама Србије имати искрене пријатеље и савезнике. Др-
жавни секретар је упутио препоруку својим саговорницима 
да њихове организације треба да се фокусирају на питање 
партиципације и информисања младих Рома. 
   Представници Ромског омладинског покрета, Удружења 
Рома „Рестарт“, Ромске организације младих, Удружења 
младих Рома Србије, Удружења „Глас мањине“, Ромског 
омладинског клуба, организације „Нови свет“ и Ромског ме-
дијског сервиса, упознали су државног секретара са својим 
радом и резултатима, као и са потешкоћама на које су наи-
лазили у реализацији својих активности.
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Компанија „Кока-кола Хеленик“ (Coca-Cola Hellenic) дру-
гу годину заредом организује јединствени програм 
пракси за студенте и младе дипломце, под називом 
„Coke Summership - идеална летња доза знања и иску-

ства“. Циљ програма је да окупи талентоване и амбициозне 
људе, мотивише их да свој професионални развој наставе 
у земљи и понуди им искуство у реалном пословном окру-
жењу, које може бити значајно за њихову будућу каријеру.

Могућност да се пријаве за учешће у програму имају 
сви студенти завршних година акредитованих универзитета 
у Србији и они који су дипломирали у последње две године. 
Изабрани студенти који прођу процес селекције ће кроз рад 
са менторима имати прилику да унапреде своје вештине, пр-
венствено из области бизниса и менаџмента, што ће им по-
моћи при будућем запошљавању.

За Coke Summership програм прошле године је изабра-
но 26 практиканата за различите позиције у свим секторима 
компаније.

„Током трајања летњег програма био сам део озбиљног и 
преданог тима, решавао различите пословне задатке и изазо-
ве и био прихваћен од свих као пуноправан члан компаније. 
Као највреднију ствар дефинитивно издвајам познанства са 
веома занимљивим људима, како колегама практикантима, 
тако и са колегама у дистрибутивном центру“, изјавио је Ла-
зар Живковић, који је наставио да гради своју каријеру у ком-
панији „Кока-кола Хеленик“.

Кроз програм је прошла и Ана Гигић, са Факултета тех-
ничких наука.

„Пракса у компанији Кока-Кола Хеленик омогућила ми 
је да се упознам са начином на који функционише једна му-
лтинационална компанија, да се упутим у детаље производ-
них процеса и пронађем своје место у једном таквом систему. 
Управо ово искуство пружило ми је јаснији увид у то чиме 
бих све могла да се бавим у оквиру производног сектора. На 
мене је велики утисак оставила спремност свих запослених 
да сарађују са мном и да ми пруже информације које су ми 
биле неопходне за пројекат“, каже Ана.

Програм је конципиран по принципу менторског рада. 
Практиканти раде пет дана у недељи - четири дана пуно 
радно време, док је пети дан предвиђен за тренинге, струч-
на предавања и бизнис радионице. Сви студенти који уђу у 
програм добијају сертификат да су завршили праксу и ући 

ће у базу потенцијалних запослених компаније „Кока-кола 
Хеленик“.

Ментор Владимир Ђодић, који је радио са полазницима, 
каже да је оваква врста програма одлична из два разлога.

„Као прво, то је прилика да се процене способности и 
вештине младих људи у стварном пословном окружењу 
(од стране послодавца), а уједно и да дипломци и студенти 
завршних година стекну искуство рада у великом интерна-
ционалном систему. Током програма уочио сам да су млади 
људи препуни ентузијазма, заинтересовани да посао обаве 
најбоље могуће, са критичким освртом на саму концепцију, 
проактивни, пуни идеја, спремни да константно траже и 
проналазе решења“, каже Ђодић и наглашава да је однос са 
практикантима заиста био одличан. 

„Сви су били приступачни, отворени и са позитивним 
ставом. Надам се да смо ми, као њихови ментори, успели да 
им испунимо очекивања кроз упознавање са процесом, тех-
ничким детаљима који су их интересовали, тимом и осталим 
секторима. Сматрам да је програм летње праксе од великог 
значаја за те младе људе. С обзиром да сам и сам учествовао 
у летњој пракси једне интернационалне компаније, верујем 
да ће и наши практиканти понети лепа искуства и поделити 
их даље. Са друге стране, и ми смо добили одличну прилику 
да упознамо вредан кадар чији потенцијал ћемо свакако узе-
ти у обзир при одабиру будућих колега“, закључује Владимир 
Ђодић.

Осим рада на конкретним пројектима, од значаја су и 
бизнис тренинзи и обуке које практиканти пролазе у окви-
ру програма. На овај начин компанија жели да се захвали 
практикантима на ангажману, али и да подржи практична 
усавршавања младих и тиме им олакша будуће запошља-
вање, а најуспешнијима омогући интернационалну каријеру, 
запошљавањем у „Кока-кола“ систему у Србији.

Coke Summership ће трајати шест недеља, тачније од 25. 
јула до 5. септембра 2014. године. Апликација за пријављи-
вање и више информација о Coke Summership програму могу 
се наћи на: www.cokesummership.com или на ФБ страници 
„Фабрика радости“. Конкурс је отворен до 5. маја 2014. године.

МОНДО

Coke summership програм праксе

лЕТЊА доЗА ЗНАЊА И ИсКУсТвА
У току је пријављивање за програм пракси у компанији „Кока-кола Хеленик“, 

који ће трајати од 25. јула до 5. септембра 2014. године
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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

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

223

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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На основу Одлуке Скупштине општине Лебане о 
усвајању Локалног акционог плана запошљавања 
за 2014. годину и Споразума о уређивању међусоб-
них права и обавеза у реализацији програма и мера 
активне политике запошљавања између Општине 
Лебане и Националне службе за запошљавање у 
2014. години, Општина Лебане и Национална служ-
ба за запошљавање

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ 
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ 

СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У

2014. ГОДИНИ
 

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање 
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосле-
ном лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара, из 
средстава Општинског буџета, а у циљу обављања ново-
регистроване делатности на територији Општине Лебане.
Уколико се више незапослених лица удружи, у складу са 
законом, свако лице појединачно подноси захтев за само-
запошљавање и остваривање права на субвенцију од 
160.000,00 динара.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само 
једном поднети захтев за субвенције.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева

Право на подношење захтева за субвенције за самозапо-
шљавање има лице које је:

- пријављено на евиденцију незапослених Националне 
службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална 
служба) најмање месец дана пре дана подношења захтева 
и
- завршило инструктивну обуку за самозапошљавање по 
плану и програму обуке у организацији Националне службе 
или друге одговарајуће организације, а у циљу подизања 
нивоа информисаности и компетентности за отпочињање 
сопственог посла.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може се ост-
варити у следећим случајевима:

- за обављање делатности пољопривредног газдинства, 
удружења грађана и друштвених организација;
- за обављање делатности у области експлоатације угља, 
трговине, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења 
и др;
- уколико је лице већ остварило право на исплату новчане 
накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
- уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу пре-
ма Националној служби за запошљавање или локалној 
самоуправи;
- уколико лице нема пребивалиште на територији Општине 
Лебане и
- уколико је лице већ користило субвенцију за самозапо-
шљавање код Националне службе за запошљавање или 
локалне самоуправе, у периоду 2008-2013. године.

Документација за подношење захтева:

- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци уколико није завршена у НСЗ;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de 
minimis државним помоћима које добију у претходном тро-
годишњем фискалном периоду.
НСЗ и локална самоуправа задржавају право да траже и 
друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подно-
сиоца.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Сагласно утврђеним циљевима и приоритетима у ЛАПЗ-у 
Општине Лебане за 2014 годину, при оцени бизнис плана 
узимају се у обзир и следећи елементи за добијање додат-
них бодова: делатност у којој се планира започињање новог 
бизниса, категорија незапосленог лица (жене, социјално 
угрожених, старост преко 50 година, територијална при-
падност), тржиште (купци, конкуренти и добављачи) и 
финансијски показатељи.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање 
незапослених лица доноси председник Општине најмање 
једном месечно, а на основу претходно прибављеног миш-
љења локалног Савета за запошљавање, а по предлогу 
НСЗ.
Приликом доношења одлуке узима се у обзир и датум под-
ношења захтева, односно уколико постоји већи број захте-
ва са истим бројем бодова, предност ће бити дата захтеви-
ма који су раније поднети.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник општине Лебане, директор филијале НСЗ и 
подносилац захтева закључују уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши испла-
та субвенције, најкасније у року од 30 дана од дана доно-
шења одлуке.

Документација за закључивање уговора:

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 
уколико није регистрован у АПР-у;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картица 
текућег рачуна;
- фотокопија картона депонованог потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у завис-
ности од статуса жиранта;
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за при-
купљање и обраду података о  личности и докази о наводи-
ма из бизнис плана.

Средства обезбеђивања уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора подноси се једно од наве-
дених средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:

- две истоветне бланко трасиране менице корисника сред-
става са једним жирантом и меничним овлашћењима или
- заложно право на покретну имовину (осим возила) трос-
труко веће вредности од износа субвенције или
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или
- гаранција банке двоструко веће вредности од износа суб-
венције или
- уговорно јемство.

Јавни позив
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Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, 
не старије од 65 година, које има редовна месечна при-
мања на име зараде или пензије, независно од висине при-
мања, као и физичко лице које самостално обавља своју 
делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора 
бити осигурана најкраће у периоду трајања уговорне оба-
везе и полиса осигурања винкулирана (пренето право 
коришћења) у корист НСЗ.
Предмет заложног права на покретној имовини не могу 
бити возила.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване 
делатности након подношења захтева, а најкасније до 
датума потписивања уговора.

VI ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН ЗАКЉУ-
ЧИВАЊА УГОВОРА

Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је 
да:

- обавља регистровану делатност на подручју Општине у 
трајању од најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања 
обављања делатности и
- испуњава све доспеле обавезе по основу јавних прихода, 
у складу са законом.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати износ субвенције.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом, у три примерка, подноси се пре-
порученом поштом или доставом преко Општинске управе 
Општине Лебане, са назнаком: „Пријава за доделу субвен-
ције за програм самозапошљавања“.

Захтев се подноси на прописаном обрасцу који се може 
добити у Услужном центру Општинске управе Лебане или 
преузети са сајта Oпштине: www.lebane.org.rs.

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“, Националне службе за запошљавање. 
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

    Администрација и управа

КИКИНдА

омладинСка задрУГа
„младоСт“ по

23320 Чока, Маршала Тита 2
тел. 0230/71-009

Директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених зако-
ном треба да испуњава и следеће услове: VI степен стру-
чне спреме, најмање 3 године радног искуства у области 
задругарства, да није осуђиван или под истрагом за кри-
вична дела која га чине неподобним за рад на руководећим 
местима. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

КрАгУјЕвАц

опШтинСко веЋе опШтине раЧа
34210 Рача, Карађорђева 48

тел. 034/751-275

Заменик начелника Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани прав-
ник - високо образовање из области правних наука стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; положен испит за рад у 
органима државне управе или положен правосудни испит; 
најмање 5 година радног искуства у струци; да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да поседује општу здрав-
ствену способност; да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кривично дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву на оглас доста-
вити следећу документацију: уверење о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију дипломе о струч-
ној спреми; доказ да има најмање 5 година радног иску-
ства у струци; уверење да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кривично дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; уверење о општој здравстве-
ној способности; уверење о положеном испиту за рад у 
органима државне управе или уверење о положеном пра-
восудном испиту. Пријаве са комплетном документацијом 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Јавни оглас 
за заменика начелника Општинске управе Општине Рача“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

КрУшЕвАц

пониШтење оГлаСа
опШтинСко веЋе

опШтине БрУС
37220 Брус, Краља Петра I 120

тел. 037/826-840

Оглас објављен 02.04.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости за радно место: 
начелник Општинске управе Општине Брус.

НИш

ГрадСко веЋе Града ниШа
18000 Ниш, 7. јули 2

Заменик начелника Управе за образовање
на пет година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је пунолетно лице; 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 органу 
локалне самоуправе; VII степен стручне спреме, завршен 
правни или економски факултет, односно стечено високо 
образовање из научне области правне или економске науке 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
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тичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе или положен правосуд-
ни испит; најмање 5 година радног искуства у струци. Уз 
пријаву на оглас кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал уверења о држављанству или фотоко-
пију оверену у суду или управи Града; оригинал извода 
из матичне књиге рођених или фотокопију оверену у суду 
или управи Града; уверење о општој здравственој способ-
ности (не старије од шест месеци); уверење да лице није 
осуђивано за кривична дела (не старије од шест месеци); 
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема 
оверена у суду или управи Града; фотокопију радне књи-
жице оверене у суду или управи Града; оригинал доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима или фотокопију оверену у суду или управи Гра-
да; оригинал доказа о радном искуству у струци (потвр-
де бивших послодаваца) или фотокопију оверену у суду 
или управи Града. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у 
дневном листу „Народне новине“ који излази на територији 
Града и у публикацији „Послови“ које излазе на територији 
Републике Србије. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова 
огласа кандидат може доставити лично или препорученом 
пошиљком: Градском већу Града Ниша (преко Управе за 
грађанска стања и опште послове, Ниш, Николе Пашића 
24), са назнаком: „Пријава на оглас за заменика начелника 
Управе за образовање“. Кандидат са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном испиту за рад у 
органима управе, подноси доказ о положеном правосудном 
испиту. Кандидат који конкурише на два или више огласа 
подноси појединачне пријаве на сваки оглас и у пријава-
ма наводи уз коју пријаву је приложио тражена документа. 
Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази неће се разматрати. Контакт телефон 
за добијање додатних информација у Управи за грађанска 
стања и опште послове: 018/504-484.

ГрадСко веЋе Града ниШа
18000 Ниш, 7. јули 2

Начелник Управе за културу
на пет година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је пунолетно лице; 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 органу 
локалне самоуправе; VII степен стручне спреме, завршен 
правни или економски факултет, односно стечено високо 
образовање из научне области правне или економске науке 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе или положен правосуд-
ни испит; најмање 5 година радног искуства у струци. Уз 
пријаву на оглас кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал уверења о држављанству или фотоко-
пију оверену у суду или управи Града; оригинал извода 
из матичне књиге рођених или фотокопију оверену у суду 
или управи Града; уверење о општој здравственој способ-
ности (не старије од шест месеци), уверење да лице није 
осуђивано за кривична дела (не старије од шест месеци); 
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема 
оверена у суду или управи Града; фотокопију радне књи-
жице оверене у суду или управи Града; оригинал доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 

органима или фотокопију оверену у суду или управи Гра-
да; оригинал доказа о радном искуству у струци (потвр-
де бивших послодаваца) или фотокопију оверену у суду 
или управи Града. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у 
дневном листу „Народне новине“ који излази на територији 
Града и у публикацији „Послови“ које излазе на територији 
Републике Србије. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова 
огласа кандидат може доставити лично или препорученом 
пошиљком: Градском већу Града Ниша (преко Управе за 
грађанска стања и опште послове, Ниш, Николе Пашића 
24), са назнаком: „Пријава на оглас за начелника Управе 
за културу“. Кандидат са положеним правосудним испи-
том уместо доказа о положеном испиту за рад у органима 
управе, подноси доказ о положеном правосудном испиту. 
Кандидат који конкурише на два или више огласа подноси 
појединачне пријаве на сваки оглас и у пријавама наво-
ди уз коју пријаву је приложио тражена документа. Небла-
говремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази неће се разматрати. Контакт телефон за 
добијање додатних информација у Управи за грађанска 
стања и опште послове: 018/504-484.

ГрадСко веЋе Града ниШа
18000 Ниш, 7. јули 2

Заменик начелника Управе за културу
на пет година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је пунолетно лице; 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 органу 
локалне самоуправе; VII степен стручне спреме, завршен 
правни или економски факултет, односно стечено високо 
образовање из научне области правне или економске науке 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе или положен правосуд-
ни испит; најмање 5 година радног искуства у струци. Уз 
пријаву на оглас кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал уверења о држављанству или фотоко-
пију оверену у суду или управи Града; оригинал извода 
из матичне књиге рођених или фотокопију оверену у суду 
или управи Града; уверење о општој здравственој способ-
ности (не старије од шест месеци); уверење да лице није 
осуђивано за кривична дела (не старије од шест месеци); 
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема 
оверена у суду или управи Града; фотокопију радне књи-
жице оверене у суду или управи Града; оригинал доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима или фотокопију оверену у суду или управи Гра-
да; оригинал доказа о радном искуству у струци (потвр-
де бивших послодаваца) или фотокопију оверену у суду 
или управи Града. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у 
дневном листу „Народне новине“ који излази на територији 
Града и у публикацији „Послови“ које излазе на територији 
Републике Србије. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова 
огласа кандидат може доставити лично или препорученом 
пошиљком: Градском већу Града Ниша (преко Управе за 
грађанска стања и опште послове, Ниш, Николе Пашића 
24), са назнаком: „Пријава на оглас за заменика начелни-
ка Управе за културу“. Кандидат са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном испиту за рад у 
органима управе, подноси доказ о положеном правосудном 

Администрација и управа
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испиту. Кандидат који конкурише на два или више огласа 
подноси појединачне пријаве на сваки оглас и у пријава-
ма наводи уз коју пријаву је приложио тражена документа. 
Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази неће се разматрати. Контакт телефон 
за добијање додатних информација у Управи за грађанска 
стања и опште послове: 018/504-484.

ГрадСко веЋе Града ниШа
18000 Ниш, 7. јули 2

Заменика начелника Управе за омладину и 
спорт

на пет година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је пунолетно лице; 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 органу 
локалне самоуправе; VII степен стручне спреме, завршен 
правни или економски факултет, односно стечено високо 
образовање из научне области правне или економске науке 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе или положен правосуд-
ни испит; најмање 5 година радног искуства у струци. Уз 
пријаву на оглас кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал уверења о држављанству или фотоко-
пију оверену у суду или управи Града; оригинал извода 
из матичне књиге рођених или фотокопију оверену у суду 
или управи Града; уверење о општој здравственој способ-
ности (не старије од шест месеци); уверење да лице није 
осуђивано за кривична дела (не старије од шест месеци); 
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема 
оверена у суду или управи Града; фотокопију радне књи-
жице оверене у суду или управи Града; оригинал доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима или фотокопију оверену у суду или управи Гра-
да; оригинал доказа о радном искуству у струци (потвр-
де бивших послодаваца) или фотокопију оверену у суду 
или управи Града. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у 
дневном листу „Народне новине“ који излази на територији 
Града и у публикацији „Послови“ које излазе на територији 
Републике Србије. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова 
огласа кандидат може доставити лично или препорученом 
пошиљком: Градском већу Града Ниша (преко Управе за 
грађанска стања и опште послове, Ниш, Николе Пашића 
24), са назнаком: „Пријава на оглас за заменика начелни-
ка Управе за омладину и спорт“. Кандидат са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном испи-
ту за рад у органима управе, подноси доказ о положеном 
правосудном испиту. Кандидат који конкурише на два или 
више огласа подноси појединачне пријаве на сваки оглас 
и у пријавама наводи уз коју пријаву је приложио тражена 
документа. Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази неће се разматрати. Кон-
такт телефон за добијање додатних информација у Управи 
за грађанска стања и опште послове: 018/504-484.

ГрадСко веЋе Града ниШа
18000 Ниш, 7. јули 2

Начелник Управе за образовање
на пет година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је пунолетно лице; 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 органу 
локалне самоуправе; VII степен стручне спреме, завршен 
правни или економски факултет, односно стечено високо 
образовање из научне области правне или економске науке 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе или положен правосуд-
ни испит; најмање 5 година радног искуства у струци. Уз 
пријаву на оглас кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал уверења о држављанству или фотоко-
пију оверену у суду или управи Града; оригинал извода 
из матичне књиге рођених или фотокопију оверену у суду 
или управи Града; уверење о општој здравственој способ-
ности (не старије од шест месеци); уверење да лице није 
осуђивано за кривична дела (не старије од шест месеци); 
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема 
оверена у суду или управи Града; фотокопију радне књи-
жице оверене у суду или управи Града; оригинал доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима или фотокопију оверену у суду или управи Гра-
да; оригинал доказа о радном искуству у струци (потвр-
де бивших послодаваца) или фотокопију оверену у суду 
или управи Града. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у 
дневном листу „Народне новине“ који излази на територији 
Града и у публикацији „Послови“ које излазе на територији 
Републике Србије. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова 
огласа кандидат може доставити лично или препорученом 
пошиљком: Градском већу Града Ниша (преко Управе за 
грађанска стања и опште послове, Ниш, Николе Пашића 
24), са назнаком: „Пријава на оглас за начелника Управе за 
образовање“. Кандидат са положеним правосудним испи-
том уместо доказа о положеном испиту за рад у органима 
управе, подноси доказ о положеном правосудном испиту. 
Кандидат који конкурише на два или више огласа подноси 
појединачне пријаве на сваки оглас и у пријавама наво-
ди уз коју пријаву је приложио тражена документа. Небла-
говремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази неће се разматрати. Контакт телефон за 
добијање додатних информација у Управи за грађанска 
стања и опште послове: 018/504-484.

ГрадСко веЋе Града ниШа
18000 Ниш, 7. јули 2

Начелник Управе за омладину и спорт
на пет година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је пунолетно лице; 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 органу 
локалне самоуправе; VII степен стручне спреме, завршен 
правни или економски факултет, односно стечено високо 
образовање из научне области правне или економске науке 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-

Администрација и управа
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тичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе или положен правосуд-
ни испит; најмање 5 година радног искуства у струци. Уз 
пријаву на оглас кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал уверења о држављанству или фотоко-
пију оверену у суду или управи Града; оригинал извода 
из матичне књиге рођених или фотокопију оверену у суду 
или управи Града; уверење о општој здравственој способ-
ности (не старије од шест месеци); уверење да лице није 
осуђивано за кривична дела (не старије од шест месеци); 
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема 
оверена у суду или управи Града; фотокопију радне књи-
жице оверене у суду или управи Града; оригинал доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима или фотокопију оверену у суду или управи Гра-
да; оригинал доказа о радном искуству у струци (потвр-
де бивших послодаваца) или фотокопију оверену у суду 
или управи Града. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs, у 
дневном листу „Народне новине“ који излази на територији 
Града и у публикацији „Послови“ које излазе на територији 
Републике Србије. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова 
огласа кандидат може доставити лично или препорученом 
пошиљком: Градском већу Града Ниша (преко Управе за 
грађанска стања и опште послове, Ниш, Николе Пашића 
24), са назнаком: „Пријава на оглас за начелника Управе 
за омладину и спорт“. Кандидат са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном испиту за рад у 
органима управе, подноси доказ о положеном правосудном 
испиту. Кандидат који конкурише на два или више огласа 
подноси појединачне пријаве на сваки оглас и у пријава-
ма наводи уз коју пријаву је приложио тражена документа. 
Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази неће се разматрати. Контакт телефон 
за добијање додатних информација у Управи за грађанска 
стања и опште послове: 018/504-484.

јп „дирекција за изГрадњУ опШтине 
доЉевац“

18410 Дољевац, Николе Тесле 69/II
тел. 018/810-555

Књиговођа аналитичар (приправник)
на одређено време

УСЛОВИ: испуњеност услова у складу са Правилником о 
систематизацији радних места у ЈП „Дирекцији за изградњу 
општине Дољевац“, бр. 80/08-II од 31.07.2008. године 
и 19/13 од 05.04.2013. године: висока, виша или средња 
стручна спрема - економског смера. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије; уверење о 
општој здравственој способности; извод из матичне књиге 
рођених; уверење да кандидат 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.

пож АрЕвАц

опШтинСка Управа
опШтине велико ГрадиШте
12220 Велико Градиште, Житни трг 1

тел. 012/662-124

Послови спровођења планова
за рад у Општинској управи Општине Велико Градиште, у 

Одељењу за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско 
- правне послове, на одређено време ради замене раднице 

на трудничком боловању

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образо-
вање: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије), архитектонски факул-
тет или просторни планер, радно искуство од најмање 2 
године, као и положен стручни испит за рад у државним 
органима. Лица које се пријављују на оглас, поред доказа о 
испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да под-
несу доказе да испуњавају опште услове прописане чланом 
6 Закона о радним односима у државним органима, као и 
да познају проблематику из тражене области. Уз пријаву 
са биографијом подносе се следећа документа у оригина-
лу или у овереној фотокопији: диплома којом се потврђује 
стручна спрема; радна књижица; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно 
Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном 
гласнику РС“, бр. 20/09); уверење о здравственом стању 
(не старије од шест месеци); уверење Полицијске управе 
да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу (издато након објављивања огласа). Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотоко-
пији од стране суда или надлежног органа управе, као и 
непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска 
управа Општине Велико Градиште, начелнику Општинске 
управе, 12220 Велико Градиште, Житни трг 1, са назнаком: 
„За оглас“. Додатне информације могу се добити на број 
телефона: 012/662-124.

прИјЕпољЕ

опШтинСка Управа
опШтина нова вароШ

31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/63-728

Радник за послове из области приватног 
предузетништва, привреде, статистике, 

интерресорне комисије и послови око израде 
социјалне карте

на одређено време до три месеца, због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: Посебни услови: виша стручна спрема, било ког 
смера - VI степен, познавање рада на рачунару, 1 годи-
на радног искуства и положен испит за рад у органи-
ма државне управе. Поред наведених, кандидати морају 
испуњавати и следеће услове: да имају општу здравствену 
способност, да су држављани РС, да нису осуђивани за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, уверење основног и 
вишег суда да против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница.

Администрација и управа
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центар за Социјални рад „пријепоЉе“
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 11

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин 
Републике Србије који је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, економских, пси-
холошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив: дипломирани социјални радник и 
најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву 
на конкурс са радном биографијом, кандидат је дужан 
да поднесе програм рада за мандатни период на који се 
врши именовање, оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми, потврду о радном искуству у струци, уверење о 
држављанству, уверење да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији“Послови“. Прија-
ве на конкурс слати поштом или предати непосредно у 
Центар за социјални рад Пријепоље, сваког радног дана, у 
времену од 07,00 до 14,30 часова, на горенаведену адресу. 
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без потребне 
документације неће се разматрати.

срЕмсК А мИТровИцА

Град СремСка митровица
ГрадСка Управа за кУлтУрУ, Спорт и 

омладинУ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Послови канцеларије за праћење остваривања 
права националних мањина, равноправност 

полова и дијаспору
за рад у Градској управи за културу, спорт и омладину 

Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 
49/05 и 23/13) кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: средње образовање стечено у четворо-
годишњем трајању; 1 година радног искуства у струци и 
положен државни стручни испит. Пријаве на оглас са дока-
зима о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу 
или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење Полицијске управе да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, 
уверење о положеном државном стручном испиту, доказ 
о радном искуству у струци, уверење о здравственој спо-
собности - доставља изабрани кандидат, подносе се начел-
нику Градске управе за културу, спорт и омладину Града. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Град СремСка митровица
ГрадСка Управа за кУлтУрУ, омладинУ и 

Спорт
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Послови из области финансија
за рад у Градској управи за културу, спорт и омладину 

Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Службени глас-
ник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 
и 23/13) кандидати треба да испуњавају и следеће посеб-
не услове: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године у образовно - научном пољу Друштве-
но - хуманистичких наука, 1 година радног искуства у стру-
ци и положен државни стручни испит. Пријаве на оглас 
са доказима о испуњавању општих и посебних услова у 
оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење Полицијске управе да канди-
дат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, уверење о положеном државном стручном испиту, 
доказ о радном искуству у струци, уверење о здравстве-
ној способности - доставља изабрани кандидат, подносе 
се начелнику Градске управе за културу, спорт и омладину 
Града. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Град СремСка митровица
ГрадСка Управа за опШте и заједниЧке 

поСлове
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Послови из области радних односа
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове 

Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 
49/05 и 23/13) кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године у образовно - научном 
пољу Друштвено - хуманистичких наука - правне науке, 
1 година радног искуства у струци и положен државни 
стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуња-
вању општих и посебних услова у оригиналу или у овереној 
фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, уверење о положе-
ном државном стручном испиту, доказ о радном искуству 
у струци, уверење о здравственој способности - доставља 
изабрани кандидат, подносе се в.д. начелнику Градске 
управе за опште и заједничке послове Града. Оглас је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа

Национална служба 
за запошљавање
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Град СремСка митровица
ГрадСка Управа за БУЏет и финанСије

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови принудне наплате - млађи порески 
инспектор

за рад у Градској управи за буџет и финансије Града 
Сремска Митровица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Службени глас-
ник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 
и 23/13) кандидати треба да испуњавају и следеће посеб-
не услове: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године у образовно - научном пољу Друштве-
но - хуманистичких наука - правне науке, 1 година радног 
искуства у струци и положен државни стручни испит. Прија-
ве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних 
услова у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о 
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење Полицијске управе 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, уверење о положеном државном струч-
ном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о 
здравственој способности - доставља изабрани кандидат, 
подносе се начелнику Градске управе за буџет и финансије 
Града. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Град СремСка митровица
ГрадСка Управа за БУЏет и финанСије

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови утврђивања локалних комуналних 
такса

за рад у Градској управи за буџет и финансије Града 
Сремска Митровица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 
49/05 и 23/13) кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године у образовно - научном 
пољу Друштвено - хуманистичких наука, 1 година радног 
искуства у струци и положен државни стручни испит. Прија-
ве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних 
услова у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о 
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење Полицијске управе 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, уверење о положеном државном струч-
ном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о 
здравственој способности - доставља изабрани кандидат, 
подносе се начелнику Градске управе за буџет и финансије 
Града. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Град СремСка митровица
ГрадСка Управа за кУлтУрУ, омладинУ и 

Спорт
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Послови техничког секретара
за рад у Градској управи за културу, спорт и омладину 

Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 
49/05 и 23/13) кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: средње образовање стречено у четворого-
дишњим трајању, економског смера, 1 година радног иску-
ства у струци и положен државни стручни испит. Прија-
ве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних 
услова у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о 
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење Полицијске управе 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, уверење о положеном државном струч-
ном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о 
здравственој способности - доставља изабрани кандидат, 
подносе се начелнику Градске управе за културу, спорт и 
омладину Града. Оглас је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

Град СремСка митровица
ГрадСко веЋе

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Начелник Градске управе за опште и 
заједничке послове

на период од 5 година

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће посебне услове: 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године у образовно - научном пољу - правне нау-
ке, економске науке и друге друштвено - хуманистичке 
науке, односно завршене Интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне 
студије са стеченим одговарајућим стручним, академским 
или научним називом, положен испит за рад у органима 
државне управе и најмање 5 година радног искуства у стру-
ци. Поред посебних услова, кандидати треба да испуња-
вају и опште услове прописане чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима (‚‘Службени гласник РС‘‘, 
бр. 48/91, 66/91 и 39/02). Пријаве на оглас са доказима о 
испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или у 
овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, уверење надлежне Полицијске 
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, доказ о радном искуству, уверење о 
здравственој способности - доставља изабрани кандидат, 
подносе се Градској управи за опште и заједничке послове 
Града Сремска Митровица. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа
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УжИцЕ

опШтинСка Управа опШтине Чајетина
31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28

тел. 031/831-151

Стручни сарадник за послове урбанизма

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер архитектуре, најмање 1 година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит за рад у државним 
органима. Поред оверене фотокопије дипломе о стеченом 
образовању VII степена - дипломирани инжењер архитек-
туре; потврде о положеном државном стручном испиту; 
фотокопије радне књижице, кандидат уз пријаву треба 
да достави и доказе о испуњености општих услова за рад 
у државним органима: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству РС; доказ о општој здравственој 
способности; доказ да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу.

Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Прија-
ва на оглас и радно место за које се конкурише“.

вАљЕво

пониШтење оГлаСа
ГрадСка Управа за дрУШтвене делатноСти, 

финанСије,имовинСке и инСпекцијСке 
поСлове Града ваЉева
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Оглас објављен 02.04.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ГрадСка Управа за дрУШтвене делатноСти, 
финанСије, имовинСке и инСпекцијСке 

поСлове Града ваЉева
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Имовинско - правни послови и послови 
евиденције непокретности

на одређено време ради замене одсутног запосленог, до 
његовог повратка

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се 
објављује оглас може да конкурише лице које испуњава: 
опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно, да има општу здравствену способност, да није 
под истрагом и кривично осуђивано; посебне услове: VII 
степен стручне спреме, завршен правни факултет, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе, нај-
мање једна година радног искуства. Посебна напомена: 
под завршеним факултетом подразумева се високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно не подразумевају се факултети са трогодишњим 
студијама. Уз пријаву на оглас, као доказ о испуњености 
услова, кандидати подносе следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном VII 
степену школске спреме, оверену фотокопију радне књи-
жице, оверену фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе, уверење да лице 

није осуђивано за кривична дела, уверење да се не води 
истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој 
способности и личну и радну биографију. 

Пријаве са комплетном документацијом доставити у затво-
реној коверти на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
избор кандидата - имовинско - правни послови и послови 
евиденције непокретности - пријава на оглас (име и прези-
ме) - не отварај“. 

Пријаве доставити поштом или лично, на шалтер писарни-
це (у приземљу Градске управе за локални развој, привре-
ду, урбанизам и комуналне послове).

ЗАјЕчАр

опШтинСка Управа
опШтине СокоБања

18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Извршилац за радно место борачко - 
инвалидске заштите и дечје заштите у 
Одељењу за општу управу и друштвене 
делатности Општинске управе Општине 

Сокобања
на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органима, кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године - правне струке, најмање 3 
године радног стажа, положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе, познавање рада на рачунару. 

Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни да 
доставе и потребна документа у оригиналу или у овереној 
фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног 
и вишег суда да против лица није покренута истрага и да 
није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да 
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну, доказ о радном искуству. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа
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      Трговина и услуге

„јарБоли и заСтаве“ доо
11000 Београд, Србобранска 21/3

тел. 011/3221-087
е-mail: stevka@radnazena.com

Кројење и шивење радне одеће
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кројач, са најмање пет 
година радног искуства. Заинтересовани кандидати могу да 
се јављају на бројеве телефона: 011/3221-087 и 063/304-
531 или мејлом. Конкурс је отворен 15 дана.

Хтп „плаЖа“доо
11000 Београд, Цара Лазара 3/в

тел. 019/810-810

Кувар
за рад у Кладову

УСЛОВИ: кувар - III степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
рад у сменама. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени 
број телефона. Лице за контакт: Душица Грбић.

СамоСтална каменорезаЧка
радња „БаЖдар“

23000 Зрењанин, Милутина Суботина бб
тел. 023/510-122, 063/510-121
е-mail: bazdarkam@gmail.com

Трговац
на одређено време, за рад у Кикинди

УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола „Б“ 
категорије, због специфичности посла кандидат треба да 
је мушког пола, старости од 35 до 50 година. Пријаве слати 
поштом на горенаведену адресу или мејлом. Контакт осо-
ба: Наташа Стојадинов. Рок за пријављивање је до попуне 
радног места.

„Беометал“ доо
11000 Београд, Бранкова 21

тел. 011/2631-521
е-mail: beometal@gmail.com

Сервисер лифтова

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електротехничка шко-
ла, без обзира на смер. Заинтересовани кандидати могу да 
се јављају на горенаведени број телефона или да шаљу 
радне биографије на наведену мејл адресу. Оглас је отво-
рен до 08.05.2014. године.

„LUX UNIFORMS“
11000 Београд, Нушићева 15

е-mail: оffice.luxuniforms@yаhoo.com

Комерцијалиста - агент продаје
на одређено време

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, са најмање 
две године радног искуства на пословима у комерцијали, 
знање рада на рачунару, знање енглеског језика, рад на 
терену и у канцеларији.

Кројач - шивач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кројач, са најмање две 
године радног искуства.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати могу да шаљу радне 
биографије на наведену мејл адресу. Оглас је отворен 15 
дана.

јп „радио медвеЂа“
16240 Медвеђа, Јабланичка 65

тел. 016/891-900

Књиговођа
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економиста. Општи 
услови које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Зако-
на о радним односима у државним органима („Сл. гласник 
РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): 
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, прописану стручну 
спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, да испуњава и друге услове утврђене законом, дру-
гим прописима или актом о систематизацији радних места 
у органу.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат обавезно подноси 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија - не старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству РС (оверена фотокопија - не старија од 
6 месеци), уверење о здравственој способности (накнадна 
достава по доношењу одлуке о пријему кандидата), уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кри-
вично дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (уверење издаје Полицијска управа), 
уверење да против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Рок за пријаве је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“.

„VUNITEX“ Dоо
21000 Нови Сад, Булевар краља Петра I 15

тел. 063/501-194
е-mail: vlcek.ns@gmail.com

Промотер - трговац
на одређено време 6 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, трговачке струке, 
пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на број телефона: 
063/546-471. Рок за пријаву је до попуне радних места.

Трговина и услуге

Сајмови 
запошљавања
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„о & м INŽENJERING GROUP“ DOO
23000 Зрењанин, Радна зона Југоисток 1 бб

Возач камиона

УСЛОВИ: возачка дозвола „Б, Ц и Е“ категорија, активан 
возач, радно искуство од минимум 3 године, III/IV степен 
- опште усмерење, превоз робе у међународном друмском 
транспорту, важеће лекарско уверење за возача камиона, 
познавање прописа, документације и процеса обављања 
међународног друмског транспорта, припрема теретног 
возила за превоз и уредно одржавање возила, пријем 
и издавање робе уз контролу, контрола и овера пратеће 
документације, стабилна и поуздана особа.

Радник у финансијској оперативи

УСЛОВИ: Завршен минимум IV степен економске струч-
не спреме, радно искуство минимум 2 године на истим 
или сличним пословима, потребно знање рада на рачу-
нару (Windows, МS Оffice), пожељно знање страног језика 
(енглески) и положен возачки испит „Б“ категорије.

OСТАЛО: оглас је отворен 30 дана. Уз пријаву приложи-
ти сва уверења и документа о испуњавању услова огласа. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, на е-mail: оffice@
оminzenjering.com или доставити лично на портирницу.

       Индустрија и грађевинарство 

„металац поСУЂе“ ад
32300 Горњи Милановац, Кнеза Александра 212

тел. 032/770-376

Дипломирани инжењер електротехнике, смер 
електроника

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер електротехнике, смер електроника, при електро-
техничком одсеку на Електротехничком факултету у Бео-
граду. Заинтересовани кандидати пријаве са биографијом 
и доказима о испуњавању услова достављају најкасније до 
25. априла 2014. године, поштом, на горенаведену адресу.

„Синтер“ ад
31000 Ужице, Милоша Обреновића 2

тел. 031/592-211

Шеф књиговодства
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани еконо-
миста, са радним искуством минимум једна година на сле-
дећим пословима: финансијско књиговодство, робно - мате-
ријално књиговодство, пореско књиговодство и праћење 
прописа, обрачун зарада, израда периодичних извештаја, 
израда финансијских извештаја, познавање рада на рачу-
нару (по могућности познавање Инфосyс програма за књи-
говодство). Биографије доставити на горенаведену адресу. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

фаБрика картона „Умка“ доо
Београд, Умка, 13. октобар 1

тел. 011/3602-600
e-mail: bs@umka.rs

Реинжењеринг система квалитета (ISO 9001)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, инжењер техноло-
гије. Обавезно познавање рада на рачунару, знање енглес-
ког језика, преиспитивање процедура и пратеће доку-
метације у оквиру система ISO 9001 и интегрисање свих 
постојећих процедура у овај систем, дефинисање стандар-
да и пратеће документације у улазној, процесној и завршној 
контроли, израда контролних карата, дефинисање тачно-
сти мерења и одступања лабораторијски мерених вредно-
сти, дефинисање оцене производа, дефинисање каталога 
процеса и тока процеса. Документацију коју је потребно 
доставити: CV и препоруке - уколико их има.

доо „БалаШ“
Купузиште, Кладово, Дунавска 55

тел. 063/416-928, 019/85-900

Руковалац радних машина
на одређено време

6 извршилаца

Место рада: Купузиште.

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спреме, радно иску-
ство минимум 12 месеци, обезбеђен смештај и исхрана. 
Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересо-
вани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве 
телефона. Лице за контакт: Мирослав Балашевић.

доо „БалаШ“
Купузиште, Кладово, Дунавска 55

тел. 063/416-928, 019/85-900

Грађевински техничар
на одређено време

Место рада: Купузиште.

УСЛОВИ: грађевински техничар - IV степен стручне спре-
ме, радно искуство минимум 12 месеци, обезбеђен смештај 
и исхрана. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене 
бројеве телефона. Лице за контакт: Мирослав Балашевић.

рУдник олова и цинка
„велики мајдан“ доо ЉУБовија

15319 Узовница
тел. 015/550-157

е-mail: velikimajdan@gmail.com

Технички директор - главни технички 
руководилац рудника

УСЛОВИ: дипломирани рударски инжењер подземне екс-
плоатације, општи смер, VII степен стручне спреме - висо-
ка стручна спрема, положен стручни испит из области 
рударства, 3 године рада на радним местима техничког 
руковођења рудника, познавање рада на рачунару (Word, 
Excel), обезбеђен смештај у стамбеним просторијама. CV 
доставити мејлом или факсом. Конкурс је отворен до попу-
не радног места.

Трговина и услуге/Индустрија и грађевинарство

Обука за активнО  
тражење пОсла
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„атБ Север“ доо
24000 Суботица, Магнетна поља 6

тел. 024/665-115

Намотавач
на одређено време

4 извршиоца

Опис посла: самостално намотавање специјалних мотора 
са разрадом технологије, монтирање и везивање високона-
понских намотаја, улагање штапних намотаја са савијањем 
и везивањем, намотавање серијских и појединачних спе-
цијалних мотора - самостално на готово.

УСЛОВИ: завршена средња школа електротехничког усме-
рења, радно искуство је пожељно, али није неопходно, 
жеља за стицањем нових знања и професионалним усавр-
шавањем. Пријаве са биографијом (CV) и фотокопијом 
дипломе доставити најкасније до 25.04.2014. године, на 
адресу: „АТБ Север“ доо Суботица, Кадровски, правни 
и општи послови, 24000 Суботица, Магнетна поља 6 или 
на е-mail: аnа.skenderovic@rs.аtb-motors.com. За ближе 
информације јавити се на број телефона: 024/665-115.

ад „ХлеБ“
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 062/8047-409
е-mail: оrijen.pejich@hleb.rs

Механичар за машине прехрамбене 
производње

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у горенаведеном зани-
мању или машиниста за парне котлове, искуство на одржа-
вању процесне опреме у производњи хлеба и пецива и одр-
жавање парних котлова, возачка дозвола „Б“ категорије. 
Јављање кандидата на број телефона: 062/8047-409.

    Mедицина

опШта Болница „Свети лУка“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/672-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом, за рад на Одељењу за 

ортопедију са трауматологијом, Сектора за хируршке гране 
медицине, на одређено време до повратка медицинске 

сестре са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, општег 
смера, лиценцу или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту. Уколико кандидат поседује радно 
искуство, потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама, писарници болнице или поштом 
на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са 
навођењем радног места за које се конкурише. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом, за рад у Служби за 

педијатрију, на одређено време до повратка медицинске 
сестре са боловања

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

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом, за рад на Одељењу 
за урологију, Сектора за хируршке гране медицине, 

на одређено време до повратка медицинске сестре са 
боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, општег 
смера, лиценцу или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту. Уколико кандидат поседује рад-
но искуство, потребно је доставити радне карактеристике 
од претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарни-
ци болнице или поштом на адресу: Општа болница „Свети 
Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Прија-
ва на оглас“, са навођењем радног места за које се кон-
курише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

дом здравЉа Бела паланка
18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Медицинска сестра - техничар општег смера
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета, у 
укупном трајању од 365 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће посебне услове: VI сте-
пен стручне спреме, завршена виша медицинска школа 
одговарајућег смера или IV степен стручне спреме, завр-
шена средња медицинска школа општег смера, положен 
стручни испит за одговарајући степен стручне спреме. Уз 
пријаву на оглас приложити: диплому о стручној спреми 
и уверење о положеном стручном испиту и лиценцу, који 
се достављају у оригиналу или у овереним фотокопијама.

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета, у 
укупном трајању од 365 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора испуњавати и следеће посебне услове: IV сте-
пен стручне спреме, завршена медицинска школа - одсек 
лабораторијских техничара, положен стручни испит. Уз 
пријаву на оглас приложити: диплому о стручној спреми, 
уверење о положеном стручном испиту и лиценцу, који се 
достављају у оригиналу или у овереним фотокопијама.

Индустрија и грађевинарство /Медицина
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ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на оглас са краћом 
биографијом је осам дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“ и на сајту Министарства здравља Републи-
ке Србије. Пријаве слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Специјална Болница за
плУЋне БолеСти „озрен“

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

Спремач болничких просторија - НК радник
на одређено време ради замене привремено одсутног 

радника

УСЛОВИ: завршена основна школа, радно искуство од 
минимум годину дана на истим или сличним пословима у 
здравственим установама. Као доказе о испуњености ових 
услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеној основној шко-
ли, потврду о радном искуству од минимум годину дана на 
истим или сличним пословима у здравственим установама. 
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију 
или пристигну по истеку рока неће бити разматране. Прија-
ве на оглас достављати поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Пријава на оглас за спремача“ или лично 
у просторијама болнице, сваког радног дана, од 07,00 до 
14,00 часова. Изабрани кандидат обавезан је да пре засни-
вања радног односа донесе доказ о позитивној туберкулин-
ској (манту) проби.

апотека параЋин
35250 Параћин, Краља Петра I 69

тел. 035/573-184

Референт за кадровска питања и безбедност и 
здравље радника

на одређено време до повратка привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршено средње обра-
зовање, да кандидат испуњава психофизичку и здравстве-
ну способност за рад на пословима који су предмет огласа. 
Уз пријаву на оглас поднети следеће доказе о испуњености 
услова: оверену копију дипломе, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених и краћу биографију. Мол-
бе достављати на наведену адресу, са назнаком: „Молба 
за заснивање радног односа на одређено време - за рад-
но место референт за кадровска питања и безбедност и 
здравље радника“ или лично донети у Апотеку Параћин. 

Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по окон-
чању огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир.

дом здравЉа
„др даринка лУкиЋ“

15220 Коцељева, Немањина 8

Информатичар
за рад у Служби за правне, економско - финансијске, 

техничке и друге послове, Одсек за правно - кадровске 
послове и економско - финансијске послове

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VI сте-
пен стручне спреме, информатичке или правне струке; 1 
година радног искуства у струци; положен испит из сле-
дећих области - МS Windows, МS Word, МS Еxcel, Интер-
нет. Кандидати су обавезни да уз пријаву на оглас доставе: 
краћу личну и радну биографију (CV), диплому о завршеном 
школовању, доказ о радном искуству у струци и уверење 
(диплому) о положеном испиту из следећих области - МS 
Windows, МS Word, МS Еxcel, Интернет. Уколико се доку-
мента достављају у виду фотокопије потребно је да буду 
оверена у општини или суду. Овера фотокопије документа 
не сме бити старија од 6 месеци. Пријаве на оглас могу 
се поднети лично или послати препорученом поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Специјална Болница
за пСиХијатријСке БолеСти „Горња 

топоница“
18202 Горња Топоница

Помоћни радник у кухињи
на одређено време до 12 месеци

Хигијеничар
на одређено време до 12 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа. Кандидат уз пријаву - биографију треба да доста-
ви: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основ-
ној школи; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству. Конкурсна документација се враћа на лич-
ни захтев кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Медицина
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дом здравЉа алекСинац
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/806-314

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту деце

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине 
са положеним стручним испитом, општи услови у складу 
са Законом о раду. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверен препис/фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; потврду Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; 
биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

измена оГлаСа
дом здравЉа алекСинац

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/806-314

Оглас објављен 09.04.2014. године у публикацији 
„Послови“, мења се у називу радног места, тако 
што уместо: доктор медицине, за рад у Служби за 
здравствену заштиту одраслих, на одређено време 
до 12 месеци, треба да стоји: доктор медицине, за 
рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, на 
одређено време ради замене одсутног запосленог.

опШта Болница алекСинац
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Хигијеничар
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Завршена основна школа; општи услови у складу 
са Законом о раду. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о заврше-
ној основној школи; потврду Националне службе за запо-
шљавање о дужини чекања на запослење; биографију са 
адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Специјална Болница
за пСиХијатријСке БолеСти „ковин“

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

1. Дипломирани правник
на одређено време, најдуже до 12 месеци

УСЛОВИ: Завршен правни факултет - VII/1 степен стручне 
спреме, звање: дипломирани правник.

2. Медицинска сестра - техничар
на одређено време, најдуже до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа - IV степен 
стручне спреме, општег смера, положен стручни испит, без 
обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: кандидати су у обавези да доставе пријаву са 
кратком биографијом и за радно место под бр. 1: фотоко-
пију дипломе о завршеном правном факултету (VII/1 сте-
пен), звање: дипломирани правник; за радно место под бр. 

2: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (IV 
степен), звање: медицинска сестра - техничар, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. Изабрани кандида-
ти су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са 
потребним доказима достављају се на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

дом здравЉа Бела паланка
18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Хигијеничар
на одређено време до повратка запослених који користе 

други део годишњег одмора за 2013. годину

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора испуњавати и следеће посебне услове: II сте-
пен стручне спреме, завршена основна школа и познавање 
хигијенског минимума. Уз пријаву на оглас проложити: 
диплому о стеченом образовању која се доставља у ориги-
налу или у овереној фотокопији. 

Рок за подношење пријава са краћом биографијом је осам 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на 
сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Директору“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

дом здравЉа кУЧево
Кучево, Жике Поповића 48

1. Доктор медицине
на одређено време до повратка радника са боловања

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, положен стручни испит за звање доктора 
медицине и поседовање лиценце. Потребна документа-
ција: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотоко-
пија дипломе медицинског факултета, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту (уколико је канди-
дат био у радном односу дужан је да достави и лиценцу), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотоко-
пија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или фотокопија - не старија од 6 
месеци), уверење суда (не старије од 6 месеци).

2. Медицински техничар
на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа - IV степен, 
општег смера, положен стручни испит. Потребна докумен-
тација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фото-
копија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не 
може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству 
(оригинал или фотокопија - не старија од 6 месеци), уве-
рење суда (не старије од 6 месеци).

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. 

Пријаву са биографијом и потребном документацијом 
доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Попо-
вића 48, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место 
_______________ под редним бројем ______“.

Медицина
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дом здравЉа петровац на млави
Петровац на Млави, Моравска 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
поред услова за заснивање радног односа из Закона о 
раду РС („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 
и 32/2013), испуњава и посебне услове прописане чланом 
132 Закона о здравственој заштити Републике Србије („Сл. 
гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 
99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 - др. закон) и чл. 
19-22 Статута Дома здравља Петровац на Млави: да је док-
тор медицине и доктор медицине специјалиста из гране 
медицине која је из делатности Дома здравља Петровац на 
Млави, најмање пет година радног стажа у области здрав-
ствене заштите након положеног стручног испита, од којих 
најмање три године на пословима руковођења у здравстве-
ној установи или да је дипломирани правник или дипло-
мирани економиста са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента, најмање пет година радног ста-
жа у области здравствене заштите, од којих најмање три 
године на пословима руковођења у здравственој устано-
ви. Приликом подношења пријаве на конкурс за избор и 
именовање директора Дома здравља Петровац на Млави, 
кандидат је дужан да поред доказа о испуњености горена-
ведених услова достави: доказ да против њега није покре-
нут кривични поступак за дело које га чини неподобним 
за обављање те функције, односно да није правноснаж-
ном судском одлуком осуђиван за кривично дело које га 
чини неподобним за обављање функције директора Дома 
здравља Петровац на Млави, доказ да не постоји сукоб 
интереса из члана 130 став 6 Закона о здравственој зашти-

ти Републике Србије (изјава учесника по конкурсу). Дирек-
тор се именује од стране оснивача Дома здравља Петровац 
на Млави, Петровац на Млави, Скупштине општине Петро-
вац на Млави на период од 4 године. Рок за подношење 
пријаве је 14 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву на 
конкурс са кратком биографијом и траженим доказима 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс за избор и именовање директора 
Дома здравља Петровац на Млави, Петровац на Млави“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

здравСтвени центар УЖице
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255

Медицинска сестра - техничар
за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено време на 

замени радника на дужем одсуству

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, завршена виша 
или средња медицинска школа одговарајућег смера, поло-
жен стручни испит.

Доктор медицине
за рад у ОЈ Дом здравља Чајетина, на одређено време на 

замени радника на дужем одсуству

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит.

Доктор медицине
за рад у ОЈ Дом здравља Ужице, на одређено време на 

замени радника на дужем одсуству

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит.

Медицинска сестра
за рад у ОЈ Дом здравља Ужице, на одређено време на 

замени радника на дужем одсуству
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, завршена виша 
или средња медицинска школа одговарајућег смера, поло-
жен стручни испит.

Медицинска сестра
за рад у ОЈ Дом здравља Пријепоље, на одређено време на 

замени радника на дужем одсуству
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, завршена виша 
или средња медицинска школа одговарајућег смера, поло-
жен стручни испит.

Медицинска сестра
за рад у ОЈ Дом здравља Ариље, на одређено време на 

замени радника на дужем одсуству

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, завршена виша 
или средња медицинска школа одговарајућег смера, поло-
жен стручни испит.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно 
назначеним радним местом на које се конкурише; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факулте-
ту, односно школи; оверену фотокопију потврде о положе-
ном стручном испиту; краћу биографију. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на горенаведену адресу. Одлуку 
о пријему донеће директор Здравственог центра, у року од 
30 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

Медицина

www.nsz.gov.rs
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заСтава завод за здравСтвенУ
заШтитУ радника доо - У реСтрУктУрирањУ

34000 Крагујевац, Косовска 4
тел. 034/6170-263

е-mail: zzzrkg@open.telekom.rs

Дипломирани фармацеут - медицински 
биохемичар

на одређено време ради замене запосленог, до повратка са 
специјализације

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа за послове из 
овог огласа су општи услови из Закона о раду („Сл. глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), посебни услови 
утврђени Правилником о систематизацији радних места 
(„Сл. информација Застава ЗЗЗР доо Крагујевац - у реструк-
турирању“, бр. 2 од 11.03.2013. - пречишћен текст, бр. 4 
од 13.06.2013, бр. 2 од 10.02.2014. и бр. 3 од 03.04.2014.) 
и Акта о процени ризика. Посебни услови: завршен фар-
мацеутски факултет, стечено стручно звање: дипломирани 
фармацеут - медицински биохемичар (VII степен стручне 
спреме), положен стручни испит за послове дипломира-
ног фармацеута - медицинског биохемичара, да кандидат 
испуњава психофизичку и здравствену способност за рад. 
Прелиминарно рангирање кандидата вршиће се по сле-
дећим критеријумима: просечна оцена током школовања, 
радно искуство и дужина чекања на посао. По извршеном 
бодовању формира се прелиминарна ранг листа. Ранг лис-
та није обавезујућа. На основу ранг листе врши се избор 
кандидата за ужи избор. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Коначна одлука о избору кан-
дидата неће зависити од броја бодова на прелиминарној 
ранг листи.
ОСТАЛО: уз пријаву се подносе у оригиналу или у овере-
ној копији следећа документа: диплома о стеченом образо-
вању одговарајућег профила, уверење о положеном струч-
ном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне 
коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном односу), фото-
копија радне књижице, извод из матичне књиге рођених, 
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, мејл 
адреса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Кандидати који не уђу у ужи избор неће бити 
посебно обавештени о резултатима огласа, већ ће резулта-
ти бити објављени на сајту: www.zzzrkg.rs. Ови кандидати 
могу захтевати повраћај конкурсне документације - контакт 
телефон: 034/6170-263. Пријаве доставити на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За оглас“ или лично у собу бр. 
240, II спрат, матична зграда Завода, Косовска 4. Одлука о 
избору биће објављена на огласној табли Завода, а канди-
дати који уђу у ужи избор биће лично обавештени писаним 
путем. Оглас ће бити објављен и на сајту: www.zzzrkg.rs. 
Рок за подношење пријава је 8 дана.

дом здравЉа оЏаци
25250 Оџаци, Мостонга 25

тел. 025/5742-381

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове: да је доктор 
специјалиста из области која је делатност Дома здравља 
и да има 5 година радног стажа по завршеној специјали-
зацији или да је доктор стоматологије и да има 5 година 
радног стажа по завршеном факултету из гране стомато-
логије која је делатност Дома здравља или да је доктор 
стоматологије специјалиста и да има 5 година радног ста-
жа по завршеној специјализацији или да је дипломирани 
економиста или дипломирани правник са завршеном еду-

кацијом из области здравственог менаџмента и да има нај-
мање 5 година радног стажа у области здравства; да није 
осуђиван за дела која га чине неподобним за ову функцију. 
Ако за директора Дома здравља није именовано лице са 
високом школском спремом здравствене струке, већ лице 
са завршеном високом школском спремом друге струке, 
заменик или помоћник директора за здравствену делатност 
мора бити лице са високом школском спремом здравствене 
струке. Пријаве са доказима о испуњавању услова (оверена 
фотокопија дипломе и уверења о положеном специјалис-
тичком и стручном испиту, уверење о радном искуству, уве-
рење о неосуђиваности, као и изјаву о непостојању сукоба 
интереса из чл. 130 Закона о здравственој заштити) слати 
на горенаведену адресу или предати лично Служби општих 
послова Дома здравља Оџаци. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

СпецијалиСтиЧка ординација из
ГинеколоГије и акУШерСтва „Холимед“

11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14
е-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства

Место рада: Земун - Батајница.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни 
испит и поседовање лиценце, познавање рада на рачунару, 
познавање енглеског језика, радно искуство на наведеним 
пословима минимум 2 године. Конкурс је отворен до попу-
не радног места. Лице за контакт: Илија Вуковљак.

оптика „фокУС - ленС“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4

тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен обра-
зовања или дипломирани дефектолог - тифлолог - VII/1 
степен образовања, без обзира на радно искуство, обез-
беђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене 
бројеве телефона. Лице за контакт: Драгана Живковић.

ZU „GOODWILL аPOTEKA“
24000 Суботица

тел. 064/8251-474
е-mail: ljiljana.maglajcic@goodwillpharma.rs

Дипломирани фармацеут
5 извршилаца

Место рада: Мали Иђош - Фекетић, Кањижа, Бачка Топола, 
Кикинда и Суботица.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лиценца за самоста-
лан рад, познавање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ 
категорије, радно искуство је небитно. Конкурс је отворен 
до попуне радних места. Лице за контакт: Љиљана Маглај-
чић.

Медицина

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу
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    Наука и образовање

бЕогрА д

електротеХниЧка Школа
„раде конЧар“

11000 Београд, Браће Грим 32
тел. 011/2761-963, 2783-390

е-mail: koncar@beotel.rs, www.koncar.еdu.rs

Наставник за предмет српски језик и 
књижевност

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен филолошки 
факултет одговарајућег смера или одговарајући мастер: 
професор, односно дипл. филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор, односно дипл. 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор, односно дипл. за југословенску књижев-
ност и општу књижевност, професор југословенске књи-
жевности са страним језиком, професор српског језика и 
књижевности, професор српске књижевности и језика, 
професор српског језика и југословенске књижевности. 
Пријаве на конкурс примаће се у року од 15 дана од дана 
објављивања. Општи услови: кандидат мора да испуњава 
услове психофизичке способности, да испуњава услове за 
рад у државним органима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању најмање 6 месеци или да није 
правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против 

достојанства личности и морала. Уз пријаве доставити ове-
рене фотокопије: дипломе, извода из матичне књиге рође-
них, уверења о држављанству, потврде да се против лица 
не води кривични постипак (прибавља школа по службеној 
дужности). По објављивању резултата конкурса, кандидати 
могу да подигну документа у секретаријату школе.

Универзитет „Унион“
факУлтет СценСкиХ и примењениХ 

УметноСти
академија лепиХ УметноСти
11000 Београд, Светозара Милетића 12

Расписује конкурс за избор у сва наставничка звања:

Ужа научна област Журналистика
2 извршиоца

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, најмање пет рефе-
ренци за избор у наставно звање и способност за наставни 
рад.

Ужа научна област Комуникологија

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, најмање пет рефе-
ренци за избор у наставно звање и способност за наставни 
рад.

Ужа научна област Историја уметности

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, најмање пет рефе-
ренци за избор у наставно звање и способност за наставни 
рад.

Ужа научна област Маркетинг

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, најмање пет рефе-
ренци за избор у наставно звање и способност за наставни 
рад.

Ужа уметничка област Унутрашња архитектура
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и призната 
уметничка дела или уметничка дела која представљају 
самосталан допринос уметности или уметничка дела која су 
значајно утицала на развој културе и уметности или магис-
тар уметности; најмање пет референци за избор у наставно 
звање, способност за наставни рад.

За звање редовни професор:

Ужа уметничка област Цртање и сликање

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и уметничка 
дела која су значајно утицала на развој културе и умет-
ности или магистар уметности; најмање пет референци за 
избор у наставно звање, способност за наставни рад.
ОСТАЛО: пријављени кандидати треба да испуњавају усло-
ве за избор прописане Законом о високом образовању и 
Статутом АЛУ. Рок за подношење пријава је 8 дана. Пријаве 
се могу доставити поштом на адресу: Београд, Светозара 
Милетића 12.

 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 родоскрвњење, 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне 
мањине, осим услова из става 1 овог члана, лице мора да има и 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.
   Услови из ст. 1 и 2 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 става 2 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 ст. 1 и 2 овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здрав-
ственој установи.

Национална служба 
за запошљавање
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факУлтет за СпецијалнУ
едУкацијУ и реХаБилитацијУ

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Олигофренологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, просечне оцене на 
студијама првог степена најмање 08,00, уписане докторске 
студије на Факултету за специјалну едукацију и рехаби-
литацију, као и да кандидат испуњава услове предвиђене 
чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 44/2010) и услове предвиђене Статутом Факул-
тета. Документа која је потребно доставити: пријава на 
конкурс, биографија, библиографију (са копијом радова), 
оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа да кандидат 
није под истрагом. Рок за подношење пријава је 8 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима подно-
се се Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију 
Универзитета у Београду, Високог Стевана 2, у року од 8 
дана од дана објављивања.

Универзитет У БеоГрадУ
физиЧки факУлтет

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Примењена физика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора наука из уже научне области за коју се бира, научни, 
односно стручни радови, у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом и 
Правилницима Физичког факултета и Универзитета у Бео-
граду. Неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 
4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12). Пријава треба да садржи: биографију; оверен пре-
пис дипломе; опис досадашње наставне активности; опис 
досадашње научне активности; преглед научних резулта-
та; списак наставних и научних публикација; списак цита-
та; најважније публикације. 
Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној 
електронској форми (tex или doc формат) у складу са тем-
плејтом који се налази на сајту Физичког факултета (www.
ff.bg.аc.rs). Пријаву са доказима о испуњености услова кон-
курса доставити Деканату Физичког факултета на наведену 
адресу (3. спрат, соба бр. 652), у року од 15 дана од дана 
објављивања.

пониШтење конкУрСа
мУзиЧка Школа „СтанковиЋ“

11000 Београд, Кнеза Милоша 1а
тел. 011/3230-226

Конкурс објављен 26.03.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник 
контрапункта и увода у компоновање, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана. У осталом делу конкурс је непромењен.

мУзиЧка Школа
„ватроСлав лиСинСки“

11000 Београд, Н.Х. Страше Пинџура 1

Директор

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 
високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године за наставника 
музичке школе, педагога или психолога (доказ - оверена 
фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању подноси се уз пријаву на конкурс у овере-
ном препису); дозволу за рад (лиценцу) - положен струч-
ни испит за наставника, педагога или психолога (доказ о 
испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс у 
овереној фотокопији), обуку и положен испит за директо-
ра школе (након доношења подзаконског акта који ће про-
писати програм обуке, програм испита, начин и поступак 
полагања испита за директора, изабрани кандидат биће у 
обавези да у законском року положи за директора), нај-
мање пет година у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег високог обра-
зовања (потврду подноси уз пријаву на конкурс), да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (доказ 
о испуњености услова - не старији од 6 месеци, подноси 
се пре закључења уговора о раду), да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказ о испуњености услова прибавља шко-
ла), држављанство Републике Србије (доказ о испуњености 
услова подноси се уз пријаву на конкурс - не старији од 
6 месеци), да зна језик на ком се остварује образовно - 
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат поред горе-
наведених услова подноси: биографске податке, односно 
радну биографију, извод из матичне књиге рођених, остала 
документа која могу послужити приликом доношења одлу-
ке о избору. Потпуном пријавом сматра се она пријава која 
у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове назначене у конкурсу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова достављају се лично или 
поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

предШколСка УСтанова „ЧУкарица“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: осмогодишња школа и стручна оспособљеност у 
трајању од шест месеци. Документација коју је потребно 
доставити: молба на оглас, оверена фотокопија дипломе, 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених и 
држављанство.

 Наука и образовање
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Универзитет У БеоГрадУ
ГраЂевинСки факУлтет

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање 
радног односа:

Ванредни професор за ужу научну област 
Еколошко инжењерство

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну област 
Техничка физика, физичка електроника и 

грађевинска физика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже нау-
чне области којој припада наставни предмет. Кандидати 
који конкуришу, поред општих услова треба да испуњавају 
и услове предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду. 
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, списак научних радова и оверен препис 
дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

оШ „јелена ЋетковиЋ“
11000 Београд, Врањска 26

тел. 011/2418-741

Наставник физичког васпитања
са 85% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутне запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: 1. VII степен стручне спреме, професор физич-
ког васпитања; 2. да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван 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, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је државља-
нин РС. Доказ о испуњености услова из тач. 1 и 4 подноси 
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова 
под тачком 2 - пре закључења уговора о раду, док доказ 
под тачком 3 - прибавља школа. Пријаве доставити лично 
или поштом, са назнаком: „За конкурс“. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе и овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

иСправка оГлаСа
факУлтет за економијУ, финанСије

и админиСтрацијУ
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44

Оглас објављен 26.03.2014. године у публикацији 
„Послови“, мења се тако што се рок за достављање 
пријава са прилозима продужава до 15.05.2014. 
године.

Универзитет У БеоГрадУ
факУлтет за СпецијалнУ едУкацијУ

и реХаБилитацијУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-056
е-mail: info@fasper.bg.аc.rs

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Олигофренологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, просечне оцене на 
студијама првог степена најмање 08,00, уписане докторске 
студије на Факултету за специјалну едукацију и рехабили-
тацију, као и да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 
72 Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 44/2010) и услове предвиђене Статутом Факулте-
та.

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

оСновна Школа
„иван Горан коваЧиЋ“

11000 Београд, Војводе Бране 15/а
тел. 011/308-72-64

Професор разредне наставе у продуженом 
боравку

на одређено време

УСЛОВИ: професор разредне наставе, дипломирани учи-
тељ мастер, мастер учитељ, психичка, физичка и здрав-
ствена способност, да кандидат није правноснажном 
пресудом осуђиван за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
нити се против њега води кривични поступак, држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

оШ „Бранко радиЧевиЋ“
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања. Уз пријаву доставити следећу документацију: ове-
рен препис дипломе о завршеној школи, податке о кре-
тању у служби са биографијом, оверен препис уверења о 
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положеном испиту за лиценцу, држављанство Републике 
Србије и извод из матичне књиге рођених. Директор уста-
нове може да буде лице које испуњава услове прописане 
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) одговарајуће образовање; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Репубилке Србије; 5) да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази 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 овог члана 
- пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 
овог члана - прибавља школа. Дужност директора школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 8 став 2 Закона за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, 
дужност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 овог 
закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора установе и најмање 10 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, 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. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања.

Универзитет У БеоГрадУ
поЉопривредни факУлтет

11080 Земун, Немањина 6

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

Еколошка микробиологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области, способност за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образовању, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду, крите-
ријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду и Статутом факултета у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса: биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврда надлажног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или у овереном препису 
и не старија од 6 месеци) достављају се на горенаведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

Универзитет У БеоГрадУ
БиолоШки факУлтет

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Доцент за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине 

на Катедри за екологију и географију биљака 
у Институту за ботанику и ботаничкој башти 

„Јевремовац“
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за 
коју се бира, непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона 
о високом образовању и остали услови утврђени чланом 
64 Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, 
овереним преписом дипломе и списком и сепаратима науч-
них и стручних радова доставити архиви Факултета на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.
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Школа за оСновно оБразовање
одраСлиХ „ЂУро Салај“

11000 Београд, Немањина 28, тел. 011/2659-290

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидати морају да испуњавају и посебне услове у погледу 
стручне спреме - VII/1 степен стручне спреме за професора 
енглеског језика и професора разредне наставе и IV сте-
пен стручне спреме за андрагошког асистента, према Пра-
вилнику за наставника и андрагошког асистента у основној 
школи; да су држављани Републике Србије; да се против 
њих не води кривични поступак; да нису осуђивани за кри-
вична дела која онемогућавају рад у просвети.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: фотокопију уверења о 
држављанству; фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Доказ 
о психофизичкој способности за рад са полазницима школе 
кандидат ће доставити након коначности одлуке о избору, 
а проверу психофизичких способности извршиће надлежна 
служба за запошљавање. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на наведену адресу школе.
Напомена: означени послови - извођење наставе се врши 
на пунктовима - локацијама школе у Сремчици, Барајеву, 
Лазаревцу, Лединама, Смедереву итд.

предШколСка УСтанова
„наШа радоСт“

11450 Сопот, Кнеза Милоша 8, тел. 011/8251-038

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ 
прибавља Установа). Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију доказа о стручној спреми; фотокопију уверења о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; изабра-
ни кандидат након заснивања радног односа дужан је да 
достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Пријаве 
са доказима о испуњености услова подносе се лично или 
поштом на адресу Установе, у времену од 08,00 до 14,00 
часова, у року од 8 дана од дана објављивања, са назна-
ком: „За секретара Установе“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

оШ „Свети Сава‘‘
11400 Младеновац, Космајска 47

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
за наставника основне школе, за педагога или психоло-
га из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013): на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење и 97/2008), а почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање од четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, дозвола за рад 
(лиценца), обука и положен испит за директора установе и 
најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да кандидат испуњава услове прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању; оверен 
препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за 
рад); потврду о раду у области образовања; уверење да 
није осуђиван 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, одузимање малолетног лица и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и пртив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (прибавља школа), уверење да 
није осуђиван, нити да се води кривични поступак, уве-
рење о држављанству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци), остала документа која могу пос-
лужити приликом доношења одлуке о избору. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријавље-
ни кандидати ће писмено бити обавештен о избору дирек-
тора у складу са законом. Пријаве са свом документацијом 
не враћају се и задржавају се у архиви школе. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса који немају трај-
ни карактер - не могу бити старије од шест месеци. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
са доказима о испуњавању свих услова тражених конкур-
сом слати препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за директора“, на адресу школе или донети лично 
у просторије школе, радним даном, у времену од 08,00 до 
13,00 часова.

ГраЂевинСка Школа
11000 Београд, Светог Николе 39

тел. 011/2418-052

Наставник српског језика и књижевности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем 
занимању, односно одговарајуће високо образовање 
сагласно члану 8 и члану 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), као и услови прописани Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама, доказ да кан-
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дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду, доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Уз пријаву 
на конкурс поднети доказ о испуњености услова: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од шест месе-
ци и извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова доставити на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“, број телефона за информације: 
011/2418-052. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање.

бор

предШколСка УСтанова „невен“
19320 Кладово, 22. септембар 54

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: 1) одговарајуће 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. 
септембра 2005. године, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, са 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образовање; 
2) 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; 3) да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 4) да није осуђи-
ван 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, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 5) држављанство Републике 
Србије; 6) да зна језик на ком се остварује васпитно-об-
разовни рад. Уз пријаву доставити: радну биографију/CV, 
уверење о држављанству, оригинал или оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, потврду или други одговарајући 
документ о поседовању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно у складу са 
чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања 
и васпитања - потврду или други одговарајући доказ (доку-
мент) о положеним испитима из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, 
односно о положеном испиту за лиценцу; уколико канди-
дат није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високош-

колске установе. 
Доказ о испуњености услова из тачке 3 подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ из тачке 4 овог члана 
прибавља установа. Уверења не смеју бити старија од 6 
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 
019/801-706 и 019/800-616.

теХниЧки факУлтет Бор
19210 Бор, Војске Југославије 12

тел. 030/424-555

Универзитетски наставник за ужу научну 
област Минералне и рециклажне технологије

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII сте-
пен стручне спреме, докторат техничких наука у области 
рударства, са завршеним техничким факултетом, студијски 
програм рударство, смер припреме минералних сировина. 
Остали услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 
104, 105 и 108 Статута Техничког факултета у Бору, као и 
Правилником о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету у Београду. 
Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о 
испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, 
копије научних и стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврда надлежног органа о непостојању 
сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању 
- казнена евиденција МУП-а, документа у оригиналу или у 
овереном препису и не старија од шест месеци). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњавању услова достављају 
се на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања.

чАчАК

УСтанова за предШколСко ваСпитање и 
оБразовање
деЧји вртиЋ

32250 Ивањица, Косовска 48
тел. 032/662-796

Стручни сарадник - педагог за физичко 
васпитање - приправник
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има 
одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) и завршено високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године - професор физичке културе.

Сарадник за унапређивање, планирање и 
организацију исхране

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

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 31  16.04.2014.  |  Број 565  |   

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, да кандидат 
има одговарајуће образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије, односно основне академске 
студије), односно студије у трајању од три године или више 
образовање у области медицинских наука, у складу са зако-
ном.

Референт општих послова
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, образовање на основ-
ним струковним студијама првог степена - област економ-
ске или правне науке или завршена виша школа у трајању 
од две године - виша економска или управна школа.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван 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, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити у ори-
гиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченом 
образовању, уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (доказ прибавља Установа по службеној 
дужности), лекарско уверење изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод 
из матичне књиге рођених, радну биографију (осим за кан-
дидате који први пут заснивају радни однос). Кандидате 
који уђу у ужи избор за радно место стручног сарадника 
- педагога за физичко васпитање - приправника, директор 
Установе ће упутити на психолошку процену способности 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
слати у затвореној коверти на адресу Установе, са назна-
ком: „За конкурс“.

јАгодИНА

оСновна Школа
„деСпот Стефан виСоки“
35213 Деспотовац, Рудничка 10

тел. 035/611-175

1. Наставник разредне наставе
на одређено време до 30.06.2014. године, за рад у 

истуреном одељењу у Ломници

2. Наставник француског језика
на одређено време до 30.06.2014. године, са 33,33% радног 

времена

3. Наставник математике
на одређено време до 30.06.2014. године, са 22% радног 

времена

4. Стручни сарадник - библиотекар
на одређено време до 30.06.2014. године, са 58% радног 

времена

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1, 2 и 3: VII степен стручне 
спреме у складу са чланом 2, односно 3 Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима, да није осуђиван. За 
радно место под бр. 4: VII степен стручне спреме у складу 
са чланом 6 Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да 
није осуђиван. Кандидат доставља следећу документацију: 
пријаву на конкурс, оверену фотокопију дипломе о струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да 
није осуђиван - прибавља школа, уверење о држављан-
ству, лекарско уверење по извршеном избору. Извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекар-
ско уверење и уверење да кандидат није осуђиван не смеју 
бити старији од шест месеци (осим извода из матичне књи-
ге рођених, ако је на новом обрасцу). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Проверу психофизичких способности обавља Национална 
служба за запошљавање, само за кандидате који испуња-
вају услове и уђу у ужи избор.

 Наука и образовање

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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КосовсК А мИТровИцА

оШ „зенУни“
Брод - Гора

тел. 029/285-213

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: високо 
образовање, лиценцу за наставника, педагога или психо-
лога, положен испит за директора установе и најмање пет 
година радног стажа у области образовања и васпитања. 
Пријаве подносити секретару школе у конкурсном року. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Канди-
дат је дужан да поднесе следећу документацију: доказ о 
стручној спреми - оверена копија дипломе; лиценцу - ове-
рена копија; доказ о положеном испиту за директора школе 
- оверена копија; доказ о радном искуству - оверена копија 
радне књижице; сва остала документа потребна за засни-
вање радног односа. 
Све пријаве које буду поднете после истека рока и које 
буду непотпуне неће бити разматране.

виСока теХниЧка Школа
СтрУковниХ СтУдија из УроШевца

са привременим седиштем у Лепосавићу
38218 Лепосавић, 24. новембар бб

За избор у звање професора струковних студија и 
заснивање радног односа:

1. Наставник за уже научне области 
Технологија транспортних система; 

Саобраћајни системи

2. Наставник за ужу научну област Безбедност 
и заштита на раду

3. Наставник за ужу научну област Заштита 
животне средине

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: VIII степен стручне 
спреме, завршен саобраћајни факултет - одговарајући 
смер, односно група предмета, докторат из области којој 
припада наставни предмет и просечна оцена најмање осам 
у току студија, објављени стручни радови и који показује 
способност за наставни рад. За радна места под бр. 2 и 3: 
VIII степен стручне спреме, завршен факултет заштите на 
раду - одговарајући смер, односно група предмета, докто-
рат из области којој припада наставни предмет и просеч-
на оцена најмање осам у току студија, објављени стручни 
радови и који показује способност за наставни рад.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005), Статута ВТШСС Урошевац, у складу са којима 
ће бити извршен одабир кандидата за заснивање радног 
односа. Уз пријаву доставити доказе о испуњавању услова 
конкурса, списак научних радова са неопходним индекс-
ним ознакама и саме радове, биографију са описом школ-
ско - образовне и радно - професионалне историје, доказ 
да кандидати нису осуђивани за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за рад у државном органу 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
и матичне књиге држављана, доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад у просвети. Документа 
морају бити оригинал или оверене копије. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 

и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Додатне 
информације у вези конкурса могу се добити на бројеве 
телефона: 028/665-636, 028/665-106, тел/факс: 063/8300-
453 - директор, 063/8039-984 - секретар. Пријаве слати на 
адресу школе.

КрАгУјЕвАц

оШ „милУтин и драГиња тодоровиЋ“
34000 Крагујевац, Саве Немањића 2

тел. 034/332-712

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одгова-
рајуће високо образовање из члана 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима - доказ се доставља пре 
закључења уговора о раду; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за примање мита или давање мита, 
за кривична дела 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 - 
доказ прибавља школа; држављанство Републике Србије и 
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да 
приложе следеће доказе: оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци; доказ о 
знању језика на ком се изводи образовно - васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику) и извод из матичне књиге рођених. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса, са назнаком: 
„За конкурс“, слати на горенаведену адресу школе. Рок за 
пријаву је 8 дана.

оСновна Школа
„СтаниСлав СремЧевиЋ“

34000 Крагујевац, Лазе Маринковића 54
тел. 034/300-750

Наставник српског језика

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 
8 став 2 тач. 1 и 2 и став 4, чланом 120, 121 ст. 9 и 10 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и чла-
ном 3 тачка 1 подтачка а) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 
и 15/2013); одговарајуће образовање; образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва или да је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу; да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (уверење прилаже канди-
дат који буде примљен по конкурсу, пре закључења уго-
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вора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење прибавља школа); да је држављанин Републике 
Србије и да зна језик на ком се остварује образовно - вас-
питни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву са биографским подацима, кандидат 
треба да приложи следеће доказе: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
о знању језика на ком се изводи образовно - васпитни рад 
у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); извод из матичне књиге рођених и доказ о 
стеченом образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (потврда високошколске установе да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова или оверена копија индекса, односно овере-
на копија уверења о положеним испитима високошколске 
установе - за кандидате који су у току студија положили 
испит из психологије и педагогије или оверена фотокопија 
исправе за кандидате који су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу школе, а додатне 
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
034/300-750.

оСновна Школа „21. октоБар“
34000 Крагујевац, Милована Глишића 13

тел. 034/6302-785, 6370-217

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у Каменици

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 
8 став 2 тач. 1 и 2 и ст. 3 и 4, чланом 120, чланом 121 
став 9 и 10 Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом 2 став 1 тач. од 1 до 7 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); одговарајуће образовање; образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на 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 пре-
носа бодова или да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу; да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима (уверење 
прилаже кандидат који ће бити примљен по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање (уверење прибавља школа); да је држављанин 
Републике Србије и да зна језик на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву са биографским подацима, кандидат 
треба да приложи следеће доказе о испуњености услова 
конкурса: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ о знању језика на 
ком се изводи образовно - васпитни рад у школи (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том језику); 
извод из матичне књиге рођених и доказ о стеченом обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина (потврда високошколске установе да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
или оверена копија индекса, односно оверена копија уве-
рења о положеним испитима високошколске установе - за 
кандидате који су у току студија положили испит из пси-
хологије и педагогије или оверена фотокопија исправе за 
кандидате који су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, 
а додатне информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 034/6302-785.

факУлтет медицинСкиХ наУка
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Фармацеутска технологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен фармацеут-
ски факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног професора или 
доцента за ужу научну област Органска хемија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен технолошки 
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Офталмологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање осам и уписане докторске ака-
демске студије или магистар медицинских наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације и завршена одго-
варајућа специјализација.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање осам и уписане докторске академ-
ске студије или магистар медицинских наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање осам и уписане докторске академ-
ске студије или магистар медицинских наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.
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Сарадник у настави за ужу научну област 
Инфективне болести

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање осам и уписане докторске академ-
ске студије или магистар медицинских наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Клиничка фармација

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање осам и уписане докторске академ-
ске студије или магистар медицинских наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Клиничка фармација

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање осам и уписане докторске академ-
ске студије или магистар медицинских наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармацеутска хемија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Завршен фармацеутски факултет, са укупном 
просечном оценом најмање осам и уписане докторске ака-
демске студије или магистар фармацеутских наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факулте-
та Медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. 

Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, фотокопију 
диплома, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација. 

Конкурсну документацију доставити и у електронској фор-
ми. Рок за пријаву је 15 дана.

КрУшЕвАц

ШоСо „веСелин николиЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

Библиотекар
за 25% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања у складу са 
чланом 8 став 4 и 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-

условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
раодоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву 
кандидат је дужнан да достави доказе о испуњавању усло-
ва конкурса за радно место за које конкурише: доказе о 
одговарајућем образовању према условима из текста кон-
курса (оверена фотокопија дипломе о одговарајућем обра-
зовању и оверена фотокопија доказа о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина) и доказ 
о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија 
уверења). Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку 
избора кандидата. Пријаве са потребном документацијом 
слати на наведену адресу.

лЕсКовАц

оСновна Школа
„деСанка макСимовиЋ“
16220 Грделица, 29. новембра бб

тел. 016/3426-057

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављан-
ство Републике Србије; одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена - мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године); да поседује 
лиценцу, односно положен стручни испит и да испуњава 
остале услове за наставника основне школе, педагога или 
психолога; положен испит за директора; пет година радног 
стажа у области образовања и васпитања; да није осуђи-
ван 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, 
одузимање малолетног лица, запуштање или 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да зна језик 
на ком се изводи образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс приложити: уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), оверен препис (фотокопију) дипломе о стече-
ној стручној спреми, оверене препис (фотокопију) уверења 
о положеном стручном испиту – лиценца, оверен препис 
(фотокопију) уверења о положеном испиту за директо-
ра, потврду о радном искуству, лекарско уверење којим 
се доказује да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, уверење издато 
од стране Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије којим се доказује да кандидат није осуђиван прав-
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носнажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, уверење издато од стране надлежног основног 
суда којим кандидат доказује да се против њега не води 
истрага, нити да је покренут кривични поступак, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о знању језика на ком се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику), биограф-
ске податке са прегледом кретања у служби, могуће дока-
зе о својим стручним и организационим способностима. 
Директор се бира на период од четири године. Директо-
ру установе мирује радни однос за време првог изборног 
периода на радном месту са кога је изабран. Ако се и на 
поновљени конкурс не пријави ниједан кандидат са висо-
ким образовањем, за директора основне школе може да 
буде изабран и наставник са одговарајућим вишим обра-
зовањем, са најмање десет година радног стажа у области 
образовања и васпитања, дозволом за рад, уз обавезу да 
положи испит за директора. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс са 
правноваљаним доказима о испуњености услова доставити 
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 016/3426-
057.

оСновна Школа „Бора СтанковиЋ“
16203 Вучје, 29. новембра бб

тел. 016/3427-124

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: на конкурс за избор директора школе може се 
пријавити лице које испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да има одговарајуће високо образовање (чл. 8 ст. 2 
ЗОСОВ); за наставника основне школе, за педагога и психо-
лога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но 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, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпит-
ни рад; образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених); оверен препис или ове-

рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о знању језика на ком се изводи образовно 
- васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу; потврду о радном стажу у области 
обазовања и васпитања; радну биографију; оквирни план 
рада за време мандата. Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс поднети 
непосредно или преко поште на адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Додатне информације о конкурсу кандидат може добити на 
број телефона: 016/3427-124, од секретара школе Бисерке 
Динић.

оСновна Школа „вУк караЏиЋ“
16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалитич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, а у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
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без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије. Кандидати су дужни да 
уз пријаву доставе: оверену копију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну копију); уверење суда да против њих није покренута 
истрага, нити је подигнута оптужница за кривична дела из 
надлежног суда. Уверење о здравственом стању подноси 
се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Пријаве 
са документацијом да су испуњени општи и посебни усло-
ви конкурса, као и број телефона кандидата доставити на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

лоЗНИцА

оШ „вера БлаГојевиЋ“
15316 Бања Ковиљача, Вере Благојевић 4

тел. 015/818-177
е-mail: оsverab@verat.net

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вања стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да поседује дозволу за 
рад - лиценцу; да има савладану обуку и положен испит 
за директора установе (програм обуке за директора шко-
ле и Правилник о полагању испита за директора школа 
нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да 
положи испит за директора); за одговарајуће образовање 
најмање 5 година радног стажа у установи образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да је држављанин РС; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оверен препис - фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању, оверен пре-

пис - фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(дозвола за рад наставника и стручног сарадника), потврду 
о радном стажу у области образовања и васпитања, уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, уверење да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Пријаве са потребном документацијом подносе се у 
затвореним ковертама, на адресу школе, у року од 15 дана 
од дана објављивања, са назнаком: „Конкурс за директора 
школе“. За сва обавештења контактирати секретара школе. 
Одлука о избору директора школе биће донета у законском 
року. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

НИш

природно - математиЧки факУлтет
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Ботаника на Департману за биологију и 

екологију
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија, смер Екологија, био-
географија и заштита биодиверзитета, модул Екологија и 
географија биљака. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
биографију; доказ да је студент докторских студија; списак 
научних радова, као и саме радове (уколико их има). Рок за 
пријаву је 15 дана.

оШ „деСанка макСимовиЋ“
Чокот

18250 Ново Село, Маршала Тита 18
тел. 018/4265-100

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани чл. 59 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13); одговарајуће високо образовање 
из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев 
од 10. септембра 2005. године, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника основне школе, педагога и психо-
лога; лиценца (стручни испит) за наставника, педагога или 
психолога; савладана обука и положен испит за директо-
ра установе; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство 
Републике Србије; најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; знање језика на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да 
достави: оверен препис или оверену фотокопију доказа 
о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставни-
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ка, односно педагога или психолога; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија 
- не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци); лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци); потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе; уверење суда да против кан-
дидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на ком се 
остварује образовно - васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику). У раз-
матрање ће се узети и пријаве кандидата који нису прило-
жили доказ о положеном испиту за директора установе, јер 
програм обуке за директора, као и Правилник о полагању 
испита за директора школе нису донети од стране мини-
стра, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе. Рок за пријаву је 
15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом 
доставити у затвореној коверти на горенаведену адресу, 
лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за директора 
школе“. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату 
школе, на број телефона: 018/4265-100.

допУна конкУрСа
правно - поСловна Школа

18000 Ниш, Трг краља Милана 8

Конкурс објављен 09.04.2014. године у публикацији 
„Послови“, допуњује се у делу УСЛОВИ, тако што се 
додаје: пријава са доказима о испуњености усло-
ва подноси се на адресу школе: Правно - послов-
на школа Ниш, Трг краља Милана 8, са назнаком: 
„Конкурс за директора“, у року од 8 дана од дана 
објављивања допуне конкурса. Ближа обавештења 
могу се добити на број телефона: 018/249-270.

оШ „воЖд караЂорЂе“
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

тел. 018/804-644

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 
2 и члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања - високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, у складу са Законом о високом образо-
вању, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца) 
за наставника, педагога или психолога; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; обука и поло-
жен испит за директора установе (узеће се у обзир да није 
донет подзаконски акт о полагању испита за директора, 
али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи овај 
испит у законском року, након што министар просвете, нау-
ке и технолошког развоја донесе одговарајући подзаконски 
акт); психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља школа); држављанство Републике 

Србије; знање језика на ком се остварује образовно - вас-
питни рад (доказује се дипломом о стеченом образовању). 
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ 
о обуци и положеном испиту за директора установе; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија 
- не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них искључиво на новом обрасцу са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци); уверење о неосуђи-
ваности (оригинал или оверена фотокопија - не старије 
од 6 месеци); преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно). Рок за пријаву је 15 дана. Пријаве 
доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „дУШан таСковиЋ СреЋко“
18311 Сићево

тел. 018/4671-698

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 59, чл. 8 ст. 
2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013): одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога, стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или стечено образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад (лиценца) 
за обављање послова наставника, педагога или психоло-
га; обука и положен испит за директора установе (уколико 
изабрани кандидат није савладао обуку и положио испит за 
директора установе, биће у обавези да исти положи у закон-
ском року); најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
(високог) образовања; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат по пријему одлуке о избору, а 
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужнос-
ти); држављанство Републике Србије. 

Уз пријаву кандидат треба да достави: диплому о завр-
шеном одговарајућем високом образовању; дозволу за 
рад, односно уверење о положеном испиту за лиценцу 
или стручном испиту; уверење о држављанству Репубике 
Србије - све у оригиналу или у овереној копији; потврду о 
раду у установи на пословима образовања и васпитања; 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора. Рок за пријаву је 15 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора 
школе“.
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НовИ пА ЗАр

медицинСка Школа
36300 Нови Пазар, Косанчићева бб

тел. 020/332-981

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих усло-
ва за заснивање радног односа предвиђених Законом о 
раду, у радни однос може да буде примљено лице које 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама; да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом и уче-
ницима - лекарско уверење подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које се изриче 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја или про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - доказ прибавља школа по службеној дужнос-
ти; држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву 
подноси оригинале или оверене фотокопије следећих доку-
мената: дипломе о степену и врсти стручне спреме, потвр-
де или уверења високошколске установе да је у току сту-
дија или након дипломирања положио испит из педагогије 
и психологије или оверену фотокопију уверења да је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне 
књиге рођених. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријаве на конкурс са потребним документима под-
нети у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу школе. У пријави навести адресу и 
контакт телефон. Ближа обавештења могу се добити на 
број телефона: 020/332-981.

оСновна Школа
„рифат БУрЏовиЋ трШо“

36300 Нови Пазар, Ослобођења 103
тел. 020/317-458

Наставник разредне наставе
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити следећа доку-
мента: диплому о стеченом образовању - VII степен струч-
не спреме, уверење о завршеним мастер студијама, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење о здравственом стању, уверење да кандидат није 
кажњаван и да није под истрагом. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе.

пониШтење оГлаСа
оШ „рифат БУрЏовиЋ трШо“

36320 Тутин, Његошева 15

Оглас објављен 26.03.2014. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник хемије, на 
одређено време, поништава се у целости.

НовИ с А д

оШ „иван ГУндУлиЋ“
21000 Нови Сад, Гундулићева 9

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице 
које има одговарајуће високо образовање за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање 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, дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора школе; изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року 
од годину дана од дана ступања на дужност; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. 

Уз пријаву на конкурс приложити: радну биографију, ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (дозволи за рад), извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству РС - не старије од 6 месе-
ци, потврду установе о најмање 5 година радног стажа на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, уверење да кандидат није осуђи-
ван 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, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (прибавља школа по службе-
ној дужности); лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(подноси се пре закључења уговора о раду) и остала доку-
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мента која могу послужити приликом доношења одлуке о 
избору. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова достављају се на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 
021/553-375.

оШ „јоЖеф атила“
21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

тел. 021/505-141
е-mail: јatila@open.telekom.rs

Професор српског језика у одељењима 
националне мањине

на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства

Професор српског језика у одељењима 
националне мањине

са 39% радног времена, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Професор биологије
са 80% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Професор разредне наставе у боравку
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: услови према Закону о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву на кон-
курс доставити следећа документа: оригинал или оверену 
копију дипломе; биографију са личним подацима, подаци-
ма о кретању у служби или другим подацима релевантним 
за радно место; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију - 
не старије од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма, доставља непосредно пре закључења уговора о раду; 
уверење из казнене евиденције да кандидат није правнос-
нажном пресудом осуђиван за кривична дела - школа при-
бавља по службеној дужности. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир.

оШ „доСитеј оБрадовиЋ“
21000 Нови Сад, Филипа Филиповића 3

тел. 021/4774-180

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: одговарајуће високо образо-
вање - на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника основне школе, 

педагога или психолога; да има дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно - васпитни рад.

ОСТАЛО: докази о испуњености услова које кандидат под-
носи: биографске податке, односно радну биографију; ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (дозволи за рад); оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не буде садржала уверење о поло-
женом испиту за директора школе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе); потврду о 
раду у установи на пословима образовања и васпитања; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству РС - не старије од 6 месеци; уверење да није осуђи-
ван 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, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља кандидат, пре закључења уговора 
о раду; остала документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору. Лекарско уверење подноси 
се пре закључења уговора, а уверење о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве слати ковертиране, на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс директора школе“. Рок 
за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења могу се 
добити на број телефона: 021/4774-180.

теХниЧка Школа БеЧеј
21220 Бечеј, Уроша Предића 1

тел. 021/6912-220
е-mail: tehskola@eunet.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може се пријави-
ти лице које има одговарајуће високо образовање из чла-
на 8 став 2 Закона за наставника средње стручне школе, 
подручја рада машинство и обрада метала, електротехника 
или личне услуге, за педагога и психолога, које је образо-
вање стекло на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
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или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора установе и/или стручни испит за 
лиценцу наставника, најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије. Пријаве слати препору-
ченом поштом или доставити лично у секретаријат школе, 
са назнаком: „За конкурсну комисију“. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да поднесе следеће доказе: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и/или струч-
ни испит за лиценцу наставника, доказ о радном стажу, 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима, уверење да није осуђиван у складу са 
законом, уверење о држављанству Републике Србије, био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и предлог 
програма рада директора школе. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана. Одлука о избору директора биће донета у 
законском року. Ближе информације могу се добити код 
секретара школе, на горенаведени број телефона, од 07,00 
до 15,00 часова. Неблаговремене или непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

оШ „Светозар милетиЋ“
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

тел. 021/860-031

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одгова-
рајуће високо образовање прописано одредбом члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога; дозвола за рад (положен испит за 
лиценцу, односно стручни испит за наставника, стручног 
сарадника); обука и положен испит за директора устано-
ве (након доношења подзаконског акта који ће прописати 
програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања 
испита за директора); најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван 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, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о стече-
ном одговарајућем образовању, доказ о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије од 
шест месеци), доказ да кандидат има најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (потврда или 
оверена фотокопија радне књижице), доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку), радну биографију. Докази о испуњености услова се 
достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Одго-
варајуће лекарско уверење доставља изабрани кандидат. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.
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СШ „лУкијан мУШицки“
21235 Темерин, Народног фронта 80

тел. 021/843-272
е-mail: lukijanmusicki@open.telekom.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: одговарајуће високо образо-
вање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовање на студијама другог 
степена - мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не за наставника средње стручне школе и подручја рада: 
машинство и обрада метала, личне услуге, економија, 
право и адимнистрација, односно за педагога и психоло-
га; да има дозволу за рад (лиценцу); најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању, оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту, потврду о радном искуству (најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег високог образовања), лекарско уве-
рење, уверење о некажњавању и кратку биографију. Рок 
за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова конкурса слати на горенаведену 
адресу или доставити лично - секретару школе, од 09,00 до 
13,00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и на број телефона: 021/843-272.

оСновна Школа
„петефи Шандор“

21000 Нови Сад, Боре Продановића 15а
тел. 021/547-465

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће обра-
зовање из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године или високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, за настав-
ника основне школе, педагога или психолога; да поседује 
дозволу за рад (лиценцу); да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има обуку и положен испит за дирек-
тора школе - лиценцу за директора; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на 
ком се остварује образовно - васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених или уверење о држављанству); потврду о 
радном искуству; преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од годи-
ну дана од дана ступања на дужност. Рок за подношење 
пријава је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
021/547-465. Пријаве слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс“.

оШ „ШамУ миХаЉ“
21220 Бечеј, Трг братства и јединства 2

тел. 021/6912-344
е-mail: оssamub@open.telekom.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 
8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије; одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да 
поседује дозволу за рад - лиценцу; да је савладао обуку и 
да има положен испит за директора установе; најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
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да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад - 
српски и мађарски језик.
ОСТАЛО: поред молбе са подацима о кретању у доса-
дашњој служби или радном односу и биографским подаци-
ма и предлогом програма рада директора школе, кандидат 
подноси следећа документа којима доказује испуњавање 
тражених услова: диплому о стеченој стручној спреми (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о радном стажу у просвети (потврду 
или оверену фотокопију радне књижице); уверење о поло-
женом испиту за директора установе (с обзиром да Минис-
тарство просвете није организовало полагање испита за 
директора установе, пријава која не буде садржала наве-
дени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року - рок од годи-
ну дана, положи испит за директора установе); уверење 
о положеном стручном испиту или положеној лиценци за 
наставника или стручног сарадника (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о знању језика на ком се изводи обра-
зовно - васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); лекарско уверење о пси-
хофизичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма (не старије од 6 месеци, подноси се пре закључивања 
уговора о раду). Уверење о неосуђиваности кандидата при-
бавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сва потреб-
на обавештења могу се добити од секретара школе, на број 
телефона: 021/6912-344. Пријаве са потребном документа-
цијом о испуњености услова подносе се на адресу школе, 
са назнаком: „Конкурс за директора - не отварати“.

оШ „Север ЂУркиЋ“
21220 Бечеј, Зелена улица 102

тел. 021/6915-840
е-mail: severci@stcable.net

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе мора да испуњава 
услове предвиђене чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије; одговарајуће високо обра-
зовање: на студијима другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10.09.2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да 
поседује дозволу за рад - лиценцу; да је савладао обуку и 
да има положен испит за директора установе; најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање и давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: уз молбу са подацима о досадашњој служби, 
односно радном односу и биографским подацима, канди-
дати су у обавези да приложе и следеће доказе: уверење о 

држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); диплому о стеченој струч-
ној спреми (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о положеном стручном испиту или положеној лиценци за 
наставника или стручног сарадника (оригинал или овере-
ну фотокопију); доказ о радном стажу у просвети (потврду 
или оверену фотокопију радне књижице); уверење о поло-
женом испиту за директора установе (с обзиром да Минис-
тарство просвете није организовало полагање испита за 
директора установе, пријава која не буде садржала наведе-
ни документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кан-
дидат биће у обавези да у законском року од годину дана 
положи испит за директора установе); лекарско уверење о 
психичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма (не старије од 6 месеци, подноси се након доношења 
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду); уве-
рење издато од надлежног суда којим се доказује да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - не старије од 6 месеци - доказ 
прибавља школа; доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно - васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику). Рок за пријављи-
вање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Сва потребна обавештења могу се доби-
ти од секретара школе, на број телефона: 021/6915-840. 
Пријаве са потребном документацијом о испуњености усло-
ва подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора школе - не отварати“.

пАНчЕво

пУ „колиБри“
26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, за радну јединицу у 

Дебељачи

УСЛОВИ: 1. одговарајућа стручна спрема: високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање у звању васпитача; 2. да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да 
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зна мађарски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: доказ о траженом образовању (фотокопија 
дипломе), уверење о држављанству РС (оригинал), знање 
мађарског језика подразумева да кандидат има одгова-
рајуће образовање на мађарском језику или је положио 
испит из језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ из тачке 2 конкурса - дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 
конкурса - прибавиће Установа у складу са законом, извод 
из матичне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса, са 
назнаком: „За конкурс“, слати на горенаведену адресу.

оШ „2. октоБар“
Николинци

26310 Алибунар, Главна 42
тел. 013/655-135, 655-196

е-mail: оsnikolinci@open.telekom.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава усло-
ве прописане чл. 8 став 2, чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо 
образовање из чл. 8 став 2 Закона за наставника основне 
школе, за педагога или психолога, да има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање и 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 да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство РС; знање румунског језика. Уз потписану 
пријаву кандидат подноси: оверен препис дипломе о одго-
варајућем високом образовању, оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту - испиту за лиценцу; потврду 
о радном стажу у образовању; доказ о обуци и положе-
ном испиту за директора установе, уверење да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; доказ о знању румунског језика. Прија-
ва која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за 
директора сматраће се потпуном, јер ће изабрани кандидат 
бити у обавези да положи испит у року од годину дана од 
дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се достављају на адресу школе.

оСновна Школа „Гоце делЧев“
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

тел/факс: 013/2624-059

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) - високо образовање стечено 
на студијама другог степена - мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника основне школе, педагога или 
психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце), обуку и 
положен испит за директора установе, поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, 
знање језика на ком се изводи образовно - васпитни рад, 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом и најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: оверену копију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту - 
дозволи за рад, потврду о раду у образовању, уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривиичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, уве-
рење о држављанству РС - оверена копија, извод из мати-
чне књиге рођених - оверена копија, лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Пријава која не садржи доказ о обу-
ци и положеном испиту за директора сматраће се потпу-
ном, јер програм обуке директора школе и подзаконски акт 
којим се регулише ова материја нису донети, па ће изабра-
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ни кандидат бити у обавези да положи испит за директо-
ра у року од годину дана од дана ступања на дужност, тј. 
од дана доношења подзаконског акта. Пријаве на конкурс 
са осталом документацијом доставити лично или на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 013/2624-059. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

пИроТ

предШколСка УСтанова
„8. СептемБар“

18320 Димитровград, Светосавска 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поред општих услова, кандидат треба да испуња-
ва и следеће услове: високо образовање; лиценцу за васпи-
тача, педагога, психолога или другог стручног сарадника; 
положен испит за директора; пет година радног искуства у 
области образовања и васпитања; да је држављанин Репу-
блике Србије; да има општу здравствену способност; да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу 
у складу са законом. Пријава са доказима о испуњавању 
услова подноси се на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана објављи-
вања. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке; 
оверен препис (фотокопију) дипломе о завршеном шко-
ловању; оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту; потврду о радном искуству, са подацима о посло-
вима и задацима које је обављао; прилоге којима доказује 
своје стручне, организационе, моралне и друге квалитете; 
уверење да није осуђиван, да се не налази под истрагом, 
односно да не постоји забрана обављања послова директо-
ра вртића; уверење о држављанству и лекарско уверење.

пож АрЕвАц

оСновна Школа „Свети Сава“
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

тел. 012/223-364

Библиотекар
на одређено време, најкасније до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом образовању, однос-
но образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године. Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане у чл. 24-29 Закона о раду, као и у чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања (‚‘Сл. 
гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), као и услове пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Кандидат мора да 
има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за 
која је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за примање мита 
или давање мита, за кривична дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја, против човечности и дру-

гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, као и да 
има држављанство Републике Србије.

Спремачица
на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Кувар

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од три или четири 
године, образовног профила: кувар или кулинарски техни-
чар, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за примање мита или давање мита, за кривич-
на дела против полне слободе, против правног саобраћаја, 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, као и да има држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверене 
фотокопије дипломе о стеченом образовању и уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци, као и извода из 
матичне књиге рођених, док лекарско уверење прилаже 
непосредно пред закључење уговора о раду. Овера истих 
не може бити старија од 6 месеци. Пријаве се могу подно-
сити непосредно или поштом на адресу школе. Неблаговре-
мене или непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву 
доставити и биографске податке. Рок за пријем пријава је 8 
дана од дана објављивања.

теХниЧка Школа
12320 Жагубица, Хомољска бб

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 
став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013): високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, за наставника школе, и то за подручја рада: економија, 
право и администрација, трговина, угоститељство и тури-
зам и машинство и обрада метала, педагога или психоло-
га; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника школе, 
психолога или педагога; да поседује психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; да 
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита и давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у 
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складу са законом; најмање пет година рада у установа-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања за рад у стручним школама. Уз пријаву при-
ложити: доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија - не старија од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија), оверен препис или оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању, доказ о знању језика на 
ком се изводи образовно - васпитни рад у школи (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том језику), 
оверен препис или оверена фотокопија документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потвр-
ду послодавца о траженом радном искуству (потврда мора 
да садржи нарочито назив и делатност послодавца), доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, преглед кретања у служби са био-
графским подацима, оквирни план рада за време мандата, 
доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директо-
ра установе (изабрани кандидат за директора школе који 
нема обуку и положен испит за директора биће обавезан 
да испит положи у року од годину дана од ступања на дуж-
ност), уверење издато од надлежног суда да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - не старије од шест месеци - прибавља канди-
дат. Уверење о некажњавању из евиденције МУП-а - при-
бавља школа по службеној дужности. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 

са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу 
школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или се предају 
лично у секретаријату школе, радним даном, у времену од 
08,00 до 13,00 сати. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити од комисије за избор директора или секретара 
школе и на број телефона: 012/643-232.

пониШтење конкУрСа
оШ „драЖа марковиЋ роЂа“

12312 Смољинац
тел. 012/283-232, 238-328

Конкурс објављен 02.04.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник 
хемије, са 20% радног времена.

„NS PROGROUP“ Dоо
21000 Нови Сад, Железничка 4
е-mail: info@nsprogroup.еdu.rs

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, обезбеђен превоз, 
обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног 
места. Потребно је да заинтересовани кандидати на горе-
наведени мејл пошаљу радне биографије.

прИјЕпољЕ

оШ „12. децемБар“
36310 Сјеница, Нова бб

тел. 020/741-184

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице које испуњава услове за настав-
ника основне школе за подручје рада, за педагога и психо-
лога, дозвола за рад, обука и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора школе дужан је да исти положи у року од годи-
ну дана од дана ступања на дужност) и најмање 5 годи-
на радног стажа у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Поред молбе са прегледом кретања у служби, 
биографским подацима и предлогом рада директора шко-
ле, кандидат подноси следећа документа, којима доказује 
испуњавање тражених услова: диплому о стеченој струч-
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ној спреми (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци или оверену фото-
копију уверења о држављанству), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 
6 месеци), уверење основног суда да се не води кривич-
ни поступак (не старије од 6 месеци), лекарско уверење о 
психофизичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима (не старије од 6 месеци), потврду о радном стажу у 
просвети, уверење о положеном испиту за директора уста-
нове, уверење о положеном стручном испиту или положе-
ној лиценци за наставника или стручног сарадника (ориги-
нал или оверену фотокопију). Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања.

оШ „дУШан томаШевиЋ Ћирко“
Велика Жупа

31300 Пријепоље

Дипломирани педагог
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће 
образовање - Правилник о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/08, 11/08, 
11/12), психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство РС. Непотпуне и неблаговреме-
не молбе неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

проКУпљЕ

оСновна Школа
„топлиЧки Хероји“

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

Професор руског језика
са 12% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, са најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, да кандидат има физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 

њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Потребна документација: оверен препис дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника („Службени гласник РС“, бр. 11/2012): професор, 
односно дипломирани филолог за руски језик и књижев-
ност, мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил руски језик), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/профил 
руски језик), уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење (пре закључења уговора 
о раду), слати оверене копије, не старије од 6 месеци. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

предШколСка УСтанова „невен“
18400 Прокупље, Немањина 7

тел. 027/329-188

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има образовање из чл. 8 став 2 за 
стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање пет година рада у уста-
нови, након стеченог одговарајућег образовања; одгова-
рајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да испуњава услове прописане чланом 8 став 
2 или чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) одго-
варајуће образовање стечено на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; изузетно, васпитач је и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова.
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ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање или злостављање малолетног лица и 
родоскрнављење, за кривично дело примања или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се ост-
варује васпитно - образовни рад. Уз пријаву кандидат под-
носи: оверену копију дипломе о завршеном образовању, 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, 
потврду о раду у установи на пословима образовања и вас-
питања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да против лица није покренута истрага, 
нити подигнута оптужница код надлежног суда (не старије 
од 6 месеци), доказ о знању језика уколико образовање 
није стечено на том језику, копију радне књижице, преглед 
кретања у служби са биографским подацима. Уверење о 
здравственом стању доставља се при закључењу уговора 
о раду. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве се достављају поштом на 
адресу Установе.

смЕдЕрЕво

оШ „II ШУмадијСки одред“
11325 Марковац, 8. октобар 10

тел/факс: 026/4861-006, 4681-030

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено време, за рад у 

издвојеном одељењу школе у Новом Селу

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова испуња-
ва и посебне услове прописане чл. 120 и 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Поред пријаве на 
конкурс, кандидат треба да достави и оверене фотокопије 
докумената - не старије од 6 месеци, којима доказује да 
испуњава услове конкурса: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању, лекарско уверење, уверење да није 
осуђиван или под истрагом, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
достављају на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања.

оШ „иво лола риБар“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-203

Спремачица - помоћни радник
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и услове прописане чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова школе, завр-
шено основно образовање, да има психичку, физичку и 
здтавствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-

но 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, непостојање дискриминатор-
ног понашања, утврђеног у складу са законом, на стра-
ни кандидата за заснивање радног односа, држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месеци, оверен препис 
- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекар-
ско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.

пониШтење конкУрСа
економСко - трГовинСка Школа

11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Конкурс објављен 02.04.2014. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник биологије, са 
30% радног времена, поништава се у целости.

оШ „ЂУра јакШиЋ“
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб

тел. 026/731-034

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да имају 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за наставника основне 
школе, за педагога или психолога, дозволу за рад (лицен-
цу), најмање 5 година рада у школи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, као и да испуњавају остале услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
за пријем у радни однос на пословима наставника, педагога 
или психолога. Директор се бира на период од 4 године. Уз 
пријаву на конкурс доставити: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству - не старије од 6 
месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању језика 
на ком се изводи образовно - васпитни рад у школи (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику), 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду 
о радном стажу у области образовања и васпитања, радну 
биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе 
о поседовању организационих способности (факултатив-
но). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности, кандидат је дужан да достави пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности и доказ о непо-
стојању дискриминаторног понашања на страни кандида-
та за директора - прибавља школа, пре доношења одлу-
ке о избору. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Рок за одлучивање по конкурсу је 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање

Обука за активнО  
тражење ПОсла
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пониШтење оГлаСа
оШ „Сава коваЧевиЋ“

11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-031

Оглас објављен 19.03.2014. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник српског јези-
ка, са 90% радног времена, на одређено време до 
повратка одсутне раднице са боловања, поништава 
се у целости.

сомбор

оСновна Школа
„никола вУкиЋевиЋ“

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања за настав-
ника, педагога, психолога у основној школи, стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; доказ да кандидат 
није осуђиван 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, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; дозво-
ла за рад - лиценца; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву кандидат подноси: уверење о држављанству, ове-
рену копију или препис дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ о знању српског језика (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику), оверену 
копију или оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту (доказ о поседовању лиценце), потврду о радном 
стажу (рад у области образовања) - копију радне књижи-
це, биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе, лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - подноси само изабрани кан-
дидат, уверење да кандидат није осуђиван 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, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Рок за пријаву је 8 дана.

Средња теХниЧка Школа
„миХајло пУпин“

25230 Кула, Лазе Костића 14
тел. 025/722-326

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 
59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013), односно лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозво-
лу за рад, обуку и положен испит за директора школе и 
најмање пет година рада у установи и пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, на основу члана 59 став 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван 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, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије. Као доказе о испуњавању прописаних услова, кан-
дидати су дужни да приложе следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о поседовању лиценце за рад, односно оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, доказ о рад-
ном стажу, доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора 
школе. Уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - прибавиће школа службеним путем од Минис-
тарства унутрашњих послова Републике Србије. Законом 
о основама система образовања и васпитања предвиђен 
је положен испит за директора, али с обзиром да минис-
тар просвете није прописао програм, начин и поступак 
полагања испита, у тексту конкурса мора бити наведе-
но, али се не прилаже. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се 
достављају на горенаведену адресу, а сва потребна оба-
вештења могу се добити на број телефона: 025/722-326. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

 Наука и образовање
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предШколСка УСтанова
„полетарац“

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања из члана 8 став 2 и став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и вапитања за васпитача или стручног 
сарадника (високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена - мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије, 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценце); поло-
жен испит за директора установе (пошто надлежно Минис-
тарство још није донело Правилник којим се ближе уређује 
полагање испита за директоре, изабрани кандидат биће 
обавезан да испит положи у року који буде утврђен Правил-
ником); поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом (доказ се подноси пре закључења 
уговора о раду), поседовање држављанства РС; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и непостојање дискриминаторног понашања, 
утврђеног у складу са законом (доказ прибавља Установа), 
најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; за директора може бити изабран и васпитач који уз 
испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање 
за васпитача из чл. 8 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање стечено на 
студијама првог степена, студијама у трајању од три годи-
не или више образовање) и најмање десет године рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и образо-
вања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор 
се бира на период од четири године. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених, оверену фотокопију уверења дипломе 
о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са 
биографским подацима, подацима о стручном и радном 
усавршавању и оствареним резултатима рада. Пријаве на 
конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс за директора“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Установе, на број телефона: 
025/5746-635.

оСновна Школа „аврам мразовиЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2

тел. 025/412-941

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању у складу са чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; фотокопија личне карте, без обзира на радно 
искуство; психолошко тестирање кандидата. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

срЕмсК А мИТровИцА

Школа за оСновно и Средње оБразовање
„радивој поповиЋ“

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

Дипломирани дефектолог - олигофренолог
на одређено време 

(замена одсутне запослене преко 60 дана)
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидат мора да испуња-
ва услове за пријем у радни однос у складу са чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван 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, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпит-
ни рад. Докази о стручној спреми, држављанство и да зна 
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма - пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. Уз пријаву, кандидати су дужни да 
поднесу следећу документацију: доказ о стручној спреми 
(оверена копија дипломе); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија - не старије од шест месе-
ци), својеручно потписана изјава да кандидат зна језик на 
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ком се остварује васпитно - образовни рад. Пријаве са при-
лозима доставити у секретаријат школе лично или посла-
ти на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

сУбоТИцА

Универзитет У новом СадУ
економСки факУлтет У СУБотици

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у сва звања за ужу област Маркетинг
на одређено време од пет година (у случају избора у звање 
доцента или ванредног професора), односно на неодређено 

време (у случају избора у звање редовног професора)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив докто-
ра економских наука. Поред наведених услова, кандида-
ти треба да испуне и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статута Универзитета у Новом 
Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 
23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. годи-
не и 15.11.2013. године, Статута Економског факултета у 
Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама 
и допунама од 06.03.2013. године, Правилника о ближим 
условима за избор у звање наставника Универзитета у 
Новом Саду од 09.10.2008. године, са изменама и допуна-
ма од 04.12.2008. године, 28.05.2009. године, 24.06.2010. 
године и 25.02.2013. године и Правилника о избору настав-
ника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 
01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 
07.03.2013. године. Пријаве кандидата са прилозима под-
носе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 
9-11, у року од 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву 
приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, оверен препис диплома, списак радова и саме радове, 
као и све остале доказе који упућују на испуњеност усло-
ва предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Стату-
том Факултета и правилницима Универзитета и Факултета. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати.

оШ „иван милУтиновиЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50

тел. 024/558-063

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, обуку и положен испит за 
директора установе, положен испит за лиценцу, психофи-
зичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца и да 
није правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела 
регулисана чланом 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ, држављан-
ство Републике Србије, да зна хрватски језик на ком се 
остварује образовно - васпитни рад. Кандидат је дужан да 
уз молбу на конкурс достави оригинал или оверену копију 
дипломе о завршеном образовању и уверење о држављан-
ству РС. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 

у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
молбе неће се узети у разматрање. Молбе слати на адресу 
школе.

Универзитет У новом СадУ
ГраЂевинСки факУлтет
24000 Суботица, Козарачка 2/а

тел. 024/554-300

Стручни сарадник Истраживачког иновационог 
центра

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: диплома VII степена грађевинске струке, мини-
мум 5 година радног искуства у Лабораторији за испити-
вање грађевинских материјала, познавање рада на компју-
теру на високом нивоу, коришћење неког од специфичних 
софтверских пакета који се примењују у грађевинарству, 
коришћење софтвера за уређивање текста (Оpen Оffice, 
МS Wоrd...) и софтвера за техничку обраду цртежа (CAD, 
CorelDraw…), објављено минимум 10 научних/стручних 
радова, добро познавање барем једног од светских језика. 
Предност: познавање метода које се примењују за експери-
ментална испитивања у грађевинарству, објављени радо-
ви са SCI листе, искуство у изради пројеката намењених 
привреди у области грађевинарства. Уз пријаву на конкурс 
приложити: кратку биографију и диплому факултета. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације могу се добити на број телефона: 
024/554-300. Пријаве са доказом о испуњавању услова 
слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински 
факултет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.

пониШтење конкУрСа
оШ „10. октоБар“

24000 Суботица, Бозе Шарчевића 21
тел. 024/548-425

Конкурс објављен 02.04.2014. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: директор, поништава се 
у целости.

шАбАц

оШ „николај велимировиЋ“
15000 Шабац, Владе Јовановића 52

тел. 015/350-483

Наставник немачког језика
са 50% педагошке норме рада, на одређено време до 

повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајући степен струч-
не спреме сагласно одредбама из члана 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, да је држављанин Републике Србије, да поседу-
је здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања или давања 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 да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискиминаторно понашање; да зна језик на ком 
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се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидат је обавезан да приложи доказе о испуња-
вању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег факултета и уверење о држављанству.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме сагласно одредбама чл. 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилника о степе-
ну и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, да је држављанин Републике Србије, 
да поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискиминаторно 
понашање; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да 
приложи доказе о испуњавању услова конкурса: оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег факултета и уверење о 
држављанству. Пријаве са потребним документима слати 
на горенаведену адресу.

УжИцЕ

оСновна Школа „Стари Град“
31000 Ужице, Градска 1

тел. 031/552-765

Наставник историје
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

Наставник изборног предмета грађанско 
васпитање (други циклус)

са 15% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - Правилник о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12, 15/13); да кандидат испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина из члана 8 став 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13), кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стучни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 8 став 4 Закона. Одговарајуће образовање 
се доказује приликом пријема у радни однос и проверава 
током рада. Уз пријаву на конкурс доставити: фотокопију 
дипломе и уверење о држављанству. Лекарско уверење 
доставити пре закључивања уговора о раду, а уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

оСновна Школа
„СлоБодан СекУлиЋ“

31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/560-070

Наставник изборног предмета грађанско 
васпитање

са 20% радног времена, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне спреме у 
складу са чланом 8 и чланом 121 став 9 и 10 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 2 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника који изводи образовно - 
васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12); да испуњава 
услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оригинал или оверену фотокопију дипломе; доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ 
или да је у току студирања положио испит из психологије и 
педагогије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци) и извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.
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вАљЕво

прва оСновна Школа
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/225-066

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

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања: одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Под одговарајућим образовањем сматра 
се високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10. септембра 2005. године; високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 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, односно да 
је лице у току студија положило испите из педагогије и пси-
хологије или је положило стручни испит, односно испит за 
лиценцу. Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију, 
уверење о држављанству РС, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них или оверену фотокопију, оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
или потврду високошколске установе да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи. Услов да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доказује се лекарским уверењем које 
изабрани кандидат доставља накнадно, пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. 
Пријаву на конкурс са документацијом доставити лично или 
на адресу школе.

оШ „андра СавЧиЋ“
14000 Ваљево, Јована Дучића 5

тел. 014/221-296

Наставник географије
са 75% радног вемена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања: одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Под одговарајућим образовањем сматра 
се високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 

специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године; високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, односно да је лице у току студија положило испите из 
педагогије и психологије или је положило стручни испит, 
односно испит за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: радну биографију, уверење о држављанству РС, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту или потврду висо-
кошколске установе да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи. Услов да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат 
доставља накнадно, пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Пријаву са документа-
цијом доставити лично или на адресу школе.

оШ „СеСтре павловиЋ“
14246 Белановица, Вука Караџића 27

тел. 014/3449-118, 3449-116

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, 
педагога или психолога; да кандидат поседује дозволу за 
рад - лиценцу за обављање послова наставника и стручног 
сарадника; положен испит за директора школе (изабра-
ни кандидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора након што буде донет програм обуке и 
испита, начин и поступак полагања испита за директора); 
најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, непостојање дискриминаторног понашања утврђе-
ног у складу са законом (члан 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања), знање језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад; држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: биографске податке, односно радну биографију, 
оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одгова-
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рајућем високом образовању, оригинал или оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу наставника или стручног сарадника, потврду о 
радном стажу у просвети (најмање пет година радног стажа 
у области образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од 6 месеци), доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику). Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа 
по службеној дужности. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс за директора“.

оШ „милован ГлиШиЋ“
14000 Ваљево, Др Питовића 6

тел. 014/221-310

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 
59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013): високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године за наставника основне школе, 
педагога или психолога, да има дозволу за рад (лиценцу), 
положен испит за директора школе (како програм обуке 
за директора школе и правилник о полагању испита за 
директора школе нису донети, нити је Министарство про-
свете организовало полагање испита за директора школе, 
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року од 
доношења истих положи испит за директора); најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије. Канди-
дат је дужан да уз пријаву достави: биографију са личним 
подацима и подацима о кретању у служби, оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту (лиценца), потврду да има 
најмање пет година радног стажа у области образовања и 
васпитања, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 
шест месеци), одговарајуће лекарско уверење (не старије 
од шест месеци, подноси се пре закључења уговора), пред-
лог програма рада директора школе. Школа прибавља уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела наведе-
на у тачки 3 услова конкурса. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања, на адресу школе.

врАЊЕ

оШ „БраниСлав нУШиЋ“
Ратаје, 17521 Ристовац, тел. 017/59-003, 59-035

Наставник историје
са 85% радног времена, на одређено време до 30.06.2014. 

године, за рад у школи у Ратају и Буштрању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање; 
да кандидат испуњава и остале услове предвиђене Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), тј. да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван 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, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног лица, за 
кривично дело примање или давање мита и остала кри-
вична дела предвиђена чл. 120 Закона и да има држављан-
ство РС. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се 
против кандидата не води истрага, нити да је подигнута 
оптужба и да се не води кривични поступак пред судом (све 
то не старије од шест месеци), копију личне карте, картку 
биографију и оверену фотокопију дипломе. Пријаве слати 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

оСновна Школа
„Бранко радиЧевиЋ“

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, 

односно до 31.08.2014. године, за рад у издвојеном 
одељењу у Кунову

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24, 61/05, 54/09 и 
32/13), треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 
8 и чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће 
биографије доставе у оригиналу или у овереном препису 
или овереној фотокопији следећу документацију: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не ста-
рије од 6 месеци, диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању, доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
односно уверење или други одговарајући документ о поло-
женом испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обавези је да доста-
ви доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве нећа се узети у разматрање. Пријаве 
поднети на адресу школе.
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предШколСка УСтанова
„наШа радоСт“

17520 Бујановац, Вука Караџића бб
тел. 017/651-141

Сервирка
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: основна школа, општа здравствена способност, 
да је кандидат држављанин Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс приложити: диплому о завршеној основној шко-
ли, уверење о држављанству РС и уверење о општој здрав-
ственој способности. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања.

ЗАјЕчАр

медицинСка Школа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник математике
за 85% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима; да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; познавање српског језика. Поред општих услова за 
заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају 
и услове у погледу врсте тражене стручне спреме утврђе-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и сарадника у настави у стручним школама 
(„Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011), као и 
услове предвиђене у члану 120 Закона о основима система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13). Уз пријаву кандидати подносе на наведену адре-
су: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о положеним испитима из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи по ЕСПБ; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Докази се прилажу у ори-
гиналу или у овереној фотокопији. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова доставити препорученом 
поштом, у року од 8 дана од дана објављивања.

Наставник психологије
за 65% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима; да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-

них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; познавање српског језика. Поред општих услова за 
заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају 
и услове у погледу врсте тражене стручне спреме утврђе-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и сарадника у настави у стручним школама 
(„Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011), као и 
услове предвиђене у члану 120 Закона о основима система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13). Уз пријаву кандидати подносе на наведену адре-
су: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о положеним испитима из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи по ЕСПБ; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Докази се прилажу у ори-
гиналу или у овереној фотокопији. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова доставити препорученом 
поштом, у року од 8 дана од дана објављивања.

предШколСка УСтанова „ЂУлиЋи“
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

тел. 019/441-172

Чистачица
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: Завршена основна школа; психичка, физичка 
и зравствена способност за рад; да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, 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 изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Репиблике Србије; познавање језика на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. Доказ о неосуђиваности канди-
дата прибавља Установа. Услов да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима доказује се лекарским уверењем које изабрани канди-
дат доставља пре закључивања уговора о раду. 

Уз пријаву и биографију, кандидати су дужни да доставе 
на наведену адресу: сведочанство о завршеној основној 
школи, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, а као доказ о знању јези-
ка на ком се остварује образовно - васпитни рад сматра се 
да је образовање стечено на српском језику на основу све-
дочанства о завршеној основној школи. Документација се 
подноси у оригиналу или у овереној фотокопији (не старије 
од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

 Наука и образовање
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ЗрЕЊАНИН

теХниЧки факУлтет
„миХајло пУпин“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у сва звања за научну област 
Психологија, предмети: Психологија, 

Психологија рада и Педагошка психологија
са 30% радног времена, на период од пет година, а 

редовни професор на неодређено време

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор психолошких 
наука, способност за наставни рад, да има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама. Услови за звање ванредног про-
фесора: доктор психолошких наука, способност за настав-
ни рад, да има научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима, са рецензија, као 
и више научних радова од значаја за развој науке у ужој 
научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно 
остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, 
нову сорту и сл.), односно руковођење или учешће у науч-
ним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум 
или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира 
и више радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима. Услови за звање редовног професо-
ра: доктор психолошких наука, способност за наставни 
рад, да има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама, као 
и више научних радова од значаја за развој науке, као и 
више научних радова од значаја за развој науке у ужој 
научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно 
остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод и 
сл.), односно руковођење или учешће у научним пројек-
тима, објављен уџбеник, монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и 
више радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, већи број научних радова који утичу 
на развој научне мисли у ужој области објављених у међу-
народним или водећим часописима, са рецензијама, већи 
број научних радова и саопштења изнетих на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, 
монографију или оригинално стручно остварење, оства-
рене резултате у развоју научно - наставног подмлатка на 
факултету, учешће у завршним радовима на специјалис-
тичким и мастер академским студијама. Пријаве са прило-
зима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, 
оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском 
и стручном звању, списак објављених научних и стручних 
радова, књиге и саме радове), подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу 
Факултета, са назнаком: „За конкурс“.

пониШтење конкУрСа
теХниЧки факУлтет

„миХајло пУпин“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник 
у сва звања за научну област Психологија, пред-
мети: Психологија, Психологија рада и Педагошка 
психологија, са 30% радног времена, на период од 
пет година, а редовни професор на неодређено вре-
ме. У осталом делу конкурс је непромењен.

 Наука и образовање

медицинСка Школа
23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 

дана, са 89% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм Англистика), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, односно про-
фил Енглески језик и књижевност). Кандидат поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 
тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова), Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13), посебне услове из Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 
9/13), као и посебне услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењани-
ну, односно да има најмање 15 година (општи услов), одго-
варајуће образовање, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, држављанство Републике 
Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије, доказ о 
испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на језику на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверену фотокопију), оригинал или ове-
рену фотокопију доказа да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(уверење одговарајуће високошколске установе или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само иза-
брани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће бити разматране. С обзиром да шко-
ла прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања, потребно је да 



   |  Број 565  |  16.04.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs56 

кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име 
оца и девојачко презиме или да доставе извод из матичне 
књиге рођених. Пријаве се шаљу на адресу: Медицинска 
школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3, са назнаком: 
„За конкурс“ или се предају лично на адресу: Медицинска 
школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна оба-
вештења могу се добити од секретара школе, лично или на 
број телефона: 023/533-270.

оСновна Школа
„никола теСла“

23216 Банатско Карађорђево
Солунских добровољаца 19

тел. 023/835-820

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора може да обавља лице које 
има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, за педагога и психолога стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), почев од 10. септембра 2005. године или одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но 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, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се обавља образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, 
односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (доз-
воли за рад), потврду о раду у области образовања, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, остала доку-
мента која могу послужити приликом доношења одлуке о 
избору. Уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - прибавља школа. Изабрани кандидат дужан 
је да похађа прописани програм обуке и положи испит за 
директора установе на начин и у роковима које пропише 
министар просвете, у складу са чланом 59 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13). Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 

са доказима о испуњавању услова достављају се на адресу 
школе. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на број телефона: 023/835-820.
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Када ће се у евиденцији НСЗ наћи образов-
ни профили дипломирани демограф и мастер 
демографије? Ова занимања се већ годинама не 
воде као самостална, већ у оквиру других зани-
мања.

Евиденција образовних профила стечених на ви-
сокошколским установама, у информационом систе-
му НСЗ врши се усклађивањем са важећом „Листом 
звања стручних, академских и научних назива“, која 
се објављује у „Службеном гласнику РС“. Образовни 
профили које сте навели биће у употреби у НСЗ одмах 
по објављивању у званичном гласилу.

Покушао сам да извадим здравствену књи-
жицу као незапослена особа пријављена на 
евиденцију Националне службе за запошља-
вање. Међутим, у Републичком фонду за здрав-
ствено осигурање су ми рекли да немам право 
на бесплатно осигурање, већ да морам да се 
обратим земљорадничкој задрузи, јер поседу-
јем више од 0,5 хектара земље. У задрузи су ми 
потврдили ову информацију и рекли да морам 
да плаћам око 80.000 динара годишње, односно 
чланарину и здравствено осигурање. Да ли је у 
питању неки неспоразум или су ови прописи за-
иста на снази?

Евиденција незапослених НСЗ више не игра уло-
гу у доказивању и остваривању права на здравстве-
ну заштиту - не издајемо више ни потврде за здрав-
ствене књижице да су лица на евиденцији (наравно, 
изузетак су корисници новчане накнаде, али то овде 
није случај), тако да нисмо у могућности да говоримо 
на ову тему, да ли су заиста такви услови, шта се све 
тражи од документације и сл. Ово је питање за РФЗО, 
јер је у питању њихов пропис, односно они цене ис-
пуњеност услова за осигурање по неком од основа 
предвиђених њиховим прописом. На ваше питање 
може да одговори надлежни фонд здравства у општи-
ни, па вам саветујемо да се њима и обратите, а за све 
што се тиче осигурања по неком основу (запослени, 
пољопривредници и остали) - надлежном фонду ПИО.

Имам 38 година радног стажа, а плата ми је 
28.000 динара, све са путним трошковима и ми-
нулим радом. Уколико бих се одлучио на раскид 

радног односа и пријавио на евиденцију НСЗ, ко-
лика би ми била новчана накнада на месечном 
нивоу и колико дуго бих остваривао ово право?

Новчана накнада као право из осигурања за слу-
чај незапослености прописана је Законом о запошља-
вању и осигурању за случај незапослености. На сајту 
Националне службе за запошљавање, у рубрици ‚‘Док 
тражите посао‘‘, можете пронаћи детаљну информа-
цију о законским условима за остваривање овог права.

Указујемо на одредбе које се односе на висину нов-
чане накнаде. Основица за утврђивање висине новча-
не накнаде јесте просечна зарада или накнада зараде 
незапосленог, у складу са законом, у последњих шест 
месеци који претходе месецу у којем је престао радни 
однос, односно осигурање. Новчана накнада утврђује 
се у висини од 50% од основице и не може бити виша 
од 160% нити нижа од 80% минималне зараде утврђе-
не у складу са прописима о раду за месец у којем се 
врши исплата новчане накнаде. Указујемо и на чиње-
ницу да се новчана накнада утврђује по бруто прин-
ципу и да у себи садржи и доприносе за пензијско и 
инвалидско и здравствено осигурање, из разлога што 
је корисник новчане накнаде, према одредбама Зако-
на о доприносима за обавезно социјално осигурање, 
обвезник наведених доприноса. Из наведеног про-
изилази да се решењем утврђени износ новчане нак-
наде сваког месеца, приликом обрачуна за исплату, 
упоређује са износом 80%, односно 160% минималне 
зараде и исплаћује кориснику у износу умањеном за 
припадајуће доприносе.

Према подацима које сте доставили и полазећи 
од претпоставке да просечна зарада износи 28.000,00 
динара, бруто новчана накнада би била утврђена у 
износу од 14,000 динара, који је нижи од тренутног 
износа 80% бруто минималне зараде, па би се у овом 
случају новчана накнада обрачунавала у минимал-
ном бруто износу и исплаћивала кориснику умањена 
за припадајуће доприносе.

евиденција 
оБразовниХ профила

Поставите питања
Телефон: 011/29 29 509 

Адреса: Послови - Национална служба за запошљавање
Дечанска 8/3, 11000 Београд

e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs
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После повлачења са тржишта БиХ и информације да 
„Делез“ продаје 23 објекта широм Србије, јавиле су 
се сумње да ће овај белгијски трговински ланац на-
пустити Србију. Међутим, из компаније поручују да 

ће наставити да се фокусирају на тржишта и пословање где 
имају јасну лидерску позицију, а Србија је једно од њих. Из 
„Делеза“ су истовремено подсетили да је Франс Милер, гене-
рални директор „Делез групе“, изјавио да Србија јесте кључно 
тржиште за ову компанију. Милер је на недавном састанку, 
на коме су анализирани резултати из претходне године, наја-
вио градњу новог дистрибутивног центра, увођење САП ре-
шења и наставак отварања нових продавница у Србији.

„Истрајни смо у овим инвестицијама, што потврђује да је 
управо Србија једно од кључних тржишта за Делез, које је у 
фокусу“, изјавио је Милер половином марта за Танјуг.

„Делез група“ послује у девет земаља на три континента, 
кроз више од 3.500 објеката са 160.000 запослених. Компа-
нија је у 2013. години остварила 21,1 милијарду евра прихо-
да и 179 милиона евра нето профита. Белгијски трговински 
ланац је у децембру 2012. године продао своје продавнице 
у Албанији, у јулу 2013. је продао пословање у Црној Гори, 
крајем фебруара ове године у Бугарској, а 1. априла и у Босни 
и Херцеговини.

На питање портала Instore.rs зашто се група определила 
за продају мреже у БиХ, из белгијске компаније одговарају: 
„Од када је Делез група пре више од две године купила Дел-
ту, фокусирали смо се на максимално искоришћење послов-
них потенцијала у југоисточној Европи. Усвојили смо важне 
структурне промене, донели стратешке одлуке и дефинисали 
која су носећа тржишта, што је Извршном одбору Делез гру-
пе помогло да одреди приоритете, поједностави пословање 
и посвети време и ресурсе преосталим, кључним земљама 
у региону“. 

„Тропик група“ из Бањалуке купила је свих 39 продав-
ница трговинског ланца „Делез“ у БиХ, пошто су се Белгијан-
ци одлучили да напусте ово тржиште због лоших резултата 
пословања. Бојан Рисовић, власник „Тропик групе“, потврдио 
је да је купопродајни уговор потписан, али да његова вред-

ност остаје пословна тајна. Рисовић је навео да је за завр-
шетак преузимања потребно одобрење Конкуренцијског 
савета БиХ, додавши да би, уколико добије „зелено светло“, 
преузимање требало да буде окончано у јулу или августу. 
Он је нагласио да после завршетка трансакције са „Делезом“ 
неће бити промена у пословању тог трговинског ланца са по-
стојећим добављачима и статусом радника.

У Србији „Делез“ има више од 380 објеката кроз пет ма-
лопродајних формата: Макси, Мини макси, Темпо, Темпо екс-
прес и Шоп енд гоу (Shop&Go). Како пише портал „еКапија“, 

компанија „Делезе“ објавила је тендер за продају 23 објекта 
широм Србије. Између осталих, понуђена је Робна кућа (повр-
шине 1.600 м2) и магацин у Врању, пословна зграда у Зрења-
нину (површине 2.221 м2), туристички објекат у Земуну, 
као и неколико локала у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, 
Краљеву и Малом Зворнику.

Како су представници компаније изјавили за Б92, у пи-
тању је продаја директном погодбом за пословне просторе 
који су у власништву „Делеза“, а које компанија не користи. 
„Делезе“ је позвао све заинтересоване да доставе своје пону-
де за пословне просторе. Како се додаје, ова продаја објеката 
није у вези са евентуалним повлачењем са српског тржишта, 
јер, подсећају, компанија нема намеру да одустане од Србије.

A.Б.

„Делез“ остаје у Србији

„Градимо нови дистрибутивни центар, 
уводимо САП и настављамо да отварамо 
нове продавнице. Истрајни смо у овим 
инвестицијама, што потврђује да је управо 
Србија једно од наших кључних тржишта“, 
поручују из белгијске компаније

ЈАСНА ЛИДЕРСКА 

ПОЗИЦИЈА

Конкурс за младе без радног искуства

   Компанија „Делезе Европа“ подсећа да је до 4. маја отво-
рен конкурс за Retail management training програм, развојни 
програм који траје две године и намењен је младима који 
немају претходно радно искуство, а имају жељу да раде и 
своју каријеру граде у продаји, обучавајући се и радећи на 
позицијама вође смене, заменика пословође и пословође 
малопродајног објекта. Програм почиње у јулу, а одабрани 
кандидати су од првог дана програма у плаћеном радном 
односу. Након две године упознавања са свим сегментима 
малопродаје, кандидатима се нуди могућност наставка ка-
ријере у сектору операција или у другим секторима у којима 
се јави потреба за кадром. Услови за пријаву су минимум 
шести степен стручне спреме, мање од две године радног 
искуства, активно служење енглеским језиком и MS Office 
пакетом. Од кандидата се очекује и оријентисаност на ре-
зултате, тимски дух, аналитичност и одлучност.
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Предузетнице из Новог Пазара, Рашке, Лесковца, Прокупља, Сурдулице, Блаца и Врања, које 
се баве производњом одеће, печурака и накита, кројењем, књиговодством, стоматологијом и 

другим делатностима, добиле су опрему да би отпочеле пословање

На југу и југозападу Србије, девет жена добило је стал-
но запослење кроз покретање сопствених предузећа, 
а 16 пројеката за унапређење родне равноправности 
је реализовано уз финансијску подршку Европске 

уније и Владе Швајцарске. Оне су успешно завршиле про-
грам за унапређење и проширење пословања и овладале 
новим знањима о маркетингу, продаји, порезима и правним 
аспектима пословања, уз помоћ стручњака Бизнис инкуба-

тор центра из Врања. Предузетнице из Новог Пазара, Рашке, 
Лесковца, Прокупља, Сурдулице, Блаца и Врања, које се баве 
производњом одеће, печурака и накита, кројењем, књиго-
водством, стоматологијом и другим делатностима, добиле су 
опрему да би отпочеле пословање.

„Веома сам срећна, јер у овом кризном времену имам 
запослење и зараду за нормалан живот. Сада имам нове 
пословне циљеве, јер радим посао који волим. Поносна сам 
на свој рад, јер су муштерије задовољне“, рекла је Катарина 
Мутавџић из Рашке, власница фирме за производњу мушке, 
женске и дечије гардеробе „Unique by Katarina“.

Пројекат „Покретање сопственог предузећа“ помогле 
су ЕУ и Влада Швајцарске са 73.000 евра. Финансирање је 
обављено преко Програма европског партнерства са општи-
нама - „ЕУ прогрес“. Циљеви су оснаживање жена и промо-
висање родне једнакости у доношењу одлука у локалним са-
моуправама и широј заједници.

У неразвијеним општинама Србије спроведено је 16 
пројеката из области родне равноправности, и то у Про-
купљу, Житорађи, Куршумлији, Бујановцу, Врању, Владичи-
ном Хану, Власотинцу, Лебану, Бојнику, Медвеђи, Рашки, Ту-
тину, Сјеници, Новој Вароши, Пријепољу и Прибоју. Пројекти 
су допринели унапређењу здравља жена, укључивању жена 
у локалне политике, борби против родно заснованог насиља, 

економском оснаживању жена и промовисању родне једна-
кости међу доносиоцима одлука у локалним самоуправама. 

ЕУ финансијски подржава Програм европског партнер-
ства са општинама, са 14,1 милион евра, Влада Швајцарске са 
2,9 милиона евра, док Влада Србије учествује са 3,6 милиона 
евра. Програм „ЕУ прогрес“ има за циљ да подржи друштве-
но-економски развој 25 општина јужне и југозападне Србије.

Запошљавање 300 људи, стварање основе за отварање 
још 3.000 нових радних места у наредних пет година и до-
принос привлачењу инвестиција од најмање 30 милиона 
евра у јужној и југозападној Србији, само су неки од кључних 
резултата које је Програм европског партнерства са општи-
нама остварио за четири године рада, спровођењем 255 
пројеката. Од јула 2010. до марта 2014. године спроведен је 
41 пројекат за развој индустријских зона, планске докумен-
тације и предузетништва, да би се покренуло запошљавање 
у јужној и југозападној Србији. Кроз 34 пројекта комуналне 
инфраструктуре пружен је допринос побољшању животних 
услова за 150.000 људи и створено повољно пословно окру-
жење за више од 800 предузећа. „ЕУ прогрес“ је локалним 
самоуправама пружао свеобухватну подршку и допринео 
унапређењу њихове ефикасности, делотворности и јачању 
њихових капацитета, чиме је у крајњем исходу унапредио и 
њихову транспарентност и одговорност. Програм је радио и 
на 48 пројеката који су се директно бавили питањима зашти-

те животне средине, што је био један од приоритета. Сви ра-
дови били су у складу са националним стратегијама за упра-
вљање чврстим отпадом и отпадним водама.

Преко „ЕУ прогреса“ подржани су и пројекти намењени 
потребама особа са проблемима у физичком или менталном 
развоју, незапослених, старих, Рома и жена. На тај начин су 
социјално искључене особе оствариле основна права.

А.Б.

Подршка предузетницама

ЕКоНомсКо осНАжИвАЊЕ жЕНА

   Изградња лабораторије у Сјеници

   Споразум о финансирању пројеката изградње објекта и 
опремања лабораторије за испитивање млека и млечних 
производа, меса и месних производа у Сјеници, потписали 
су министар без портфеља Сулејман Угљанин и директор 
Регионалног центра за развој пољопривреде и села Есад 
Хоџић, у Новом Пазару.
   Истовремено, Угљанин и Хоџић су у просторијама Канце-
ларије за одрживи развој недовољно развијених подручја 
у Новом Пазару потписали и споразум о финансирању 
пројекта „Припрема сеоских домаћинстава за примену са-
времених метода пољопривредне прозводње, прихват и бо-
равак туриста у сеоским домаћинствима“.
   „Пројекти у вредности од 3,6 милиона динара, које финан-
сира Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених 
подручја, од изузетне су важности за нашу земљу, јер имају 
за циљ да створе што боље услове за одрживи развој недо-
вољно развијених подручја“, наведено је у саопштењу из Ка-
бинета министра Угљанина. Посебан акценат стављен је на 
развој пољопривреде и села, затим поспешивање руралног 
развоја, као и смањење сиромаштва. Осим Канцеларије за 
одрживи развој, пројекте су финансијски подржале и Чешка 
развојна Агенција, „ЕУ прогрес“ програм и Регионална раз-
војна агенција.
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У организацији Тимочког омладинског центра (ТОЦ), 
у оквиру пројекта „Каријерно вођење младих, запо-
шљавање, умрежавање предузетника и размена“, 
који финансира Европска унија кроз ИПА Програм 

прекограничне сарадње Бугарска - Србија, чији је водећи 
партнер Фондација „Каузи“ из Софије, а партнер на пројекту 
и бугарска Национална асоцијација малих и средњих пре-
дузећа, 1. априла, у Хотелу „Србија ТИС“’ у Зајечару, одржа-
на је Конференција о омладинском предузетништву. Скупу 
су присуствовали млади из Зајечара, Софије и Видина. Из-
вршни директор Тимочког омладинског центра, Горан Ради-
сављевић, отворио је конференцију, а затим се присутнима 
обратио и директор Филијале Зајечар НСЗ, Зоран Ђорђевић, 
који је говорио о раду пословних центара у оквиру НСЗ, као 
и о програмима и мерама активне политике запошљавања. 
Представници НСЗ су упознали остале учеснике са радом 
Пословног центра у оквиру зајечарске филијале НСЗ и са до-
садашњим искуствима у пружању подршке за започињање 
сопственог посла.

Представник Регионалне агенције за развој Источне Ср-
бије, Бобан Костадиновић, говорио је о раду ове агенције, али 
и о могућностима и предностима које младима може пружи-
ти вођење сопственог бизниса.

У име Фондације „Каузи“ конференцији су присуство-
вале координатор пројекта Сребрина Ефремова и менаџер 
пројекта Марина Стефанова, које су говориле о реализова-
ним активностима. Ана Марија Ђурић, из ТОЦ-а, предста-

вила је податке из истраживања „Анализа запошљавања и 
предузетничких вештина младих Зајечарског округа“, које је 
спроведено у току пројекта, по коме око 60% младих који су 
учествовали у анкети жели да покрене неку врсту бизниса, 
али не у овом тренутку, док је 25% оних који желе да започну 
сопствени бизнис без обзира на прилике у којима се налазе.

С.Стојановић

Конференција о омладинском предузетништву

Први иновативни корак

Према резултатима истраживања „Анализа запошљавања и предузетничких вештина 
младих Зајечарског округа“, око 60% младих жели да покрене неку врсту бизниса, али не у 
овом тренутку, док 25% жели да започне сопствени посао без обзира на прилике у којима 

се налазе

Млади ће проћи серију радионица на тему запошљивости, а затим посетити предузећа 
у Врњачкој Бањи која представљају пример добре пословне праксе

предноСти СопСтвеноГ БизниСа

УЗ ДОБАР АЛАТ ВЕШТИНА ЈЕ ЗАНАТ

Пројекат „Први иновативни корак“ реализује се у оквиру 
пројекта „Уз добар алат вештина је занат“, који Национална 
асоцијација практичара/ки омладинског рада (НАПОР) спро-
води уз подршку Министарства омладине и спорта и УСАИД 

Пројекта одрживог локалног развоја. 
Пројекат ће у наредна 3 месеца окупити 12 младих (од 17 до 22 

године), из Врњачке Бање. Млади ће проћи серију радионица на тему 
запошљивости, а затим посетити предузећа у Врњачкој Бањи која 
представљају пример добре пословне праксе. Осим што ће се на овај 
начин на лицу места информисати о иновацијама које фирме при-
мењују, учесници пројекта ће отворити и могућност за будућу са-
радњу са тим предузећима. Заједно са представницима Канцеларије 
за младе, ови млади људи ће се потрудити да дођу до закључка шта 
је то иновативно у пословању што може бити предложено осталим 
предузећима.

На завршној конференцији пројекта „Први иновативни корак“ 
биће презентовани једноставни, а иновативни начини пословања, 
док ће предузетници изнети своја очекивања о пословној сарадњи 
са младима.

Испостава НСЗ у Врњачкој Бањи има активну улогу у аними-
рању младих да се прикључе пројекту, јер ће тиме побољшати своје 
компетенције на тржишту рада и створити услове за лакшу запо-
шљивост.                                                                                С.Антонијевић
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Пословни форум Србија - Чешка организован је по-
четком априла у Привредној комори Србије, у оквиру 
званичне посете чешке државно-привредне делега-
ције, коју предводи председник Милош Земан. Прив-

редни део делегације чине компаније из енергетике, грађе-
винарства, машинске и електро индустрије, ИТ, фармације, 
пољопривреде, трговине и услуга, као и представници ин-
ститута и универзитета, заинтересовани да сарађују са фир-
мама из Србије. Представило се око 50 компанија из Чешке 
и око 100 компанија из Србије заинтересованих за сарадњу.

Председник Чешке Милош Земан изјавио је да чешке 
компаније могу да допринесу развоју привреде и побољшају 
живот грађана у Србији. Нагласио је да са традиционалних 
облика сарадње треба прећи на дугорочна улагања. 

„Незапосленост није само економски проблем, већ значи 
и губитак људског достојанства“, нагласио је Земан и додао 
да актуелну економску и социјалну кризу у свету, па и у Ср-
бији, могу да реше само предузетници. 

„Циљ Чешке је да прави дуготрајне пројекте и да не 
буде потрошачко друштво, већ друштво које ради и ствара 
резултате“, закључио је Земан и подсетио на искуство чеш-
ких компанија у изградњи термоелектрана, ауто-путева и 
железница. 

„У дугој традицији српско-чешких односа, заснованих на 
политичком разумевању, културној повезаности и узајамној 
блискости и пријатељству два народа, билатерална економ-
ска сарадња представља важну компоненту“, рекао је Жељко 
Сертић, председник ПКС, нагласивши да основу економске 
сарадње представљају спољнотрговинска размена, инвести-
ције и чешка развојна помоћ. 

„Да је наша земља у врху чешких дугорочних политич-
ких и привредних приоритета, показује чињеница да је Ср-
бија, по новој извозној стратегији Чешке, на листи 12 приори-
тетних земаља за унапређење трговине и улагања. Укупна 
чешка улагања у Србији износе око 30 милиона евра, а раз-
војна помоћ и донације око 28 милиона евра“, рекао је Сертић 
и подсетио на потписане споразуме о сарадњи ПКС са Прив-
редном комором Чешке и Савезом чешке индустрије. 

„Данас нам је Савез чешке индустрије довео у посету 50 
значајних чешких компанија. Неке од њих нису у Србији први 
пут и имају намеру да прошире своје пословање са српским 
партнерима, а неке да се упознају са пословном климом и 
могућностима сарадње са фирмама из Србије током билате-
ралног дела Форума. Сигуран сам да ће међу 100 српских 

фирми срести и старе пријатеље и нове пословне партнере“, 
поручио је Сертић.

Државни секретар у Министарству спољне и унутрашње 
трговине и телекомуникација, Стеван Никчевић, истакао је 
да се поред трговине, као традиционалног облика сарадње 
две земље, издвајају и енергетика, обновљиви извори енер-
гије, екологија и саобраћајна инфраструктура. Он је подсетио 
и на реализацију великих пројеката, попут модернизације и 
реконструкције железничке пруге на Коридору 10, на деони-
ци Ниш- Димитровград, ревитализацију рудника и изградњу 

Термоелектране „Штаваљ“, али и на друге пројекте, попут из-
градње малих хидроелектрана.

Министар грађевинарства и урбанизма Србије, Велимир 
Илић, изјавио је да је чешка компанија „Шкода ауто“ заинте-
ресована да део своје производње премести у Србију. Илић је 
казао да је генерални заступник „Шкоде“ за Србију, „Ауто Ча-
чак“, спреман да у својим погонима ради дораду и уградњу 
појединих елемената „Шкодиних“ возила, јер су то већ ради-
ли и за крагујевачку „Заставу“, а сада за „Фијат“.

Према речима председника Савеза чешке индустрије 
Јарослава Ханака, у Чешкој постоји огромно интересовање 
за успостављање дугорочног бизниса са српским фирмама. 
Заменик чешког министра индустрије и трговине, Влади-
мир Бертл, рекао је да су чешке фирме спремне да српским 
партнерима понуде своја решења у области енергетике, сао-
браћајне инфраструктуре и „чистих“ технологија. 

Пословни форум Србија - Чешка

Према новој извозној стратегији Чешке, Србија је на листи 12 приоритетних земаља за 
унапређење трговине и улагања. Актуелну економску и социјалну кризу могу да реше само 

предузетници

УСПОСТАВЉАЊЕ ДУГОРОЧНОГ 
БИЗНИСА

Робна размена
   Робна размена Србије и Чешке прошле године достигла је 
785 милиона долара, извоз је вредео 322 милиона долара и 
већи је за 88% него 2012. У 2013. години вредност увоза из 
Чешке износила је 462,6 милиона долара и већа је за 24,3% 
него годину раније.

А.Б.
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Универзитет у Београду обележио је Дан студената, 
4. април, у знак сећања на велике студентске демон-
страције против јачања фашизма у Немачкој, одржа-
не 1936. године. У протесту је убијен студент права 

Жарко Мариновић. Председник Србије Томислав Николић је 
на свечаној академији, поводом Дана студената, рекао да би 
своју политичку мисију сматрао испуњеном када би сви сту-
денти остали у Србији и својим способностима помогли да се 
обнови држава која „није била у милости историје“, а њеном 
намученом народу омогућили бољи и срећнији живот. 

„Све што желите да научите, научите јако млади. Ја сам 
учио сад, знам колико је то тешко. Дајте све од себе, а онда с 
правом тражите од државе“, рекао је Николић у Универзитет-
ској библиотеци и додао да држава улаже у образовање, али 
не улаже довољно ни у једну грану, јер нема новца. Он се не 
противи томе да студенти иду у иностранство ради стицања 
знања, али је за то да се врате у Србију. Говорећи о слогану 
прославе - „Европа у индексу, Србија у срцу“, Николић је ре-

као да је дошло време да се размисли о резултату болоњског 
процеса у Србији и да се онда резултати такве анализе са-
опште отворено.

„Уз то, да дођемо до одговора на питање о социјалном 
положају студената, општем стању у високом школству, 
квалитету наставе и испита на државним, али нарочито на 
приватним факултетима и њиховим бројним одељењима. 
Непрекидни посао сваке одговорне државе је стално уна-
пређивање система образовања, нарочито високошколског, 
квалитета наставе, провера стечених знања државних и 
приватних универзитета, али и однос тржишта рада и об-
разовних профила“, навео је председник Србије и додао да 
је посао државе усаглашавање националног са европским и 
светским програмима. 

На питање студената о њиховој перспективи након сту-
дија, Николић је рекао да то зависи од тога шта неко студира, 
али да мисли да су перспективе боље него икад. 

„Имаћемо ускоро многе инвестиције које ће захтева-
ти стручност. Досадашње инвестиције су тражиле скоро 

необразовану радну снагу. Ја тиме нисам задовољан. Ако 
отворимо фабрике високе технологије, биће нам потребна 
сва деца која су завршила специфичне факултете. Технич-
ке науке ће преовладавати у скоријој будућности“, рекао је 
Николић. Он је навео да млади треба да бирају факултете са 
којима ће после студирања моћи да се запосле, а не да после 
студија раде у киоску и да њихово студирање буде промаше-
на инвестиција. Према његовим речима, држава не треба да 
подржи оне области за које се зна да у њима неће бити посла 
и зато је добро што студенти и држава заједно предлажу за-
коне који се односе на образовање. 

Николић се осврнуо и на чињеницу да се Универзитет у 
Београду нашао на престижној Шангајској листи најбољих 
на свету, истакавши да је бити на тој листи мера угледа и на-
претка једне земље, указујући да то још нису достигли уни-
верзитети у региону, али ни много старије европске школе. 

Томислав Јовановић, министар просвете, науке и техно-
лошког развоја, изјавио је да се боља времена не смеју чека-
ти, већ да се морају стварати услови, као и да су студенти ти 
који ће то урадити. 

„Нико не зна боље од вас самих шта је за вас добро. Бори-
те се, свима дајте до знања да је образовање најбоља инвес-
тиција једног друштва и државе и да су образовање и знање 
основа слободномислећег човека и његова права снага“, ре-
као је министар. Према његовим речима, високо образовање 

дан студената

Студенти у Србији дочекали су свој дан 
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ЕВРОПА У ИНДЕКСУ,
СРБИЈА У СРЦУ

   Не виде будућност у Србији

   Просечан српски „болоњац“ студира 5,5 година, а у индек-
су има највише осмица и деветки. Друштвени живот своди 
му се на „блејање“ у кафићу. У биоскоп и позориште иде јед-
ном годишње, а на мору је последњи пут био пре две годи-
не. Будућност види у иностранству. Овако би укратко, према 
истраживању „24 сата“, гласио профил просечног студента 
у Србији. Кад се све узме у обзир, не треба да чуди што ака-
демци свој дан, 4. април, прослављају разочарани и бесни. 
Иако им је Болоњска декларација подигла просек и скрати-
ла време студирања (које је до пре пет година износило око 
7,5 година), студенти нису задовољни како се она спроводи. 
Наставни програми скоро уопште нису модернизовани, а 
школовање вишка кадрова наставља се из године у годину, 
па на бироу посао чека на хиљаде економиста, правника, 
стоматолога...
   „Просечан српски студент живи скромно. Тешко долази 
до посла и стипендија, јер је и једног и другог мало. Слабо 
путује, храни се у мензи, а одећу мења једном у две године. 
Наду и даље има, али светлу будућност не види у Србији“, 
прича за „24 сата“ Андријан Лемут, председник Студентског 
парламента Универзитета у Београду.
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у Србији мора да буде уважено, цењено и поштовано, што по 
својим резултатима и квалитету у потпуности заслужује. 
Министар је оценио да су у претходном периоду немаштина 
и неразумевање учинили „да одлив српске памети успори 
наш развој и омете бржи и извеснији европски пут“. 

Студенти у Србији дочекали су свој дан незадовољни 
хаотичним стањем које, по њиховом мишљењу, влада у ви-
соком  школству. Наиме, велика реформа започета 2005. го-
дине, када је Закон о високом образовању усаглашен с прин-
ципима Болоњског процеса, још није спроведена на начин 
који би побољшао положај академаца и квалитет студирања 
у Србији. 

„Поједина болоњска звања чак ни не постоје у шифарни-
ку занимања, па их у Националној служби за запошљавање 
уписују описно, како би бар некако могли да их препоруче 
послодавцима. Осим тога, још није прецизно утврђено ни 
шта тачно може да се ради са бечелор и мастер дипломом“, 
рекао је Танјугу председник Студентске конференције уни-
верзитета Србије (СКОНУС) Данило Јеремић, наводећи да је 

решење у доношењу Националног оквира квалификација, 
који је у више наврата најављиван претходних година. Јере-
мић упозорава и на чињеницу да факултети поново хоће да 
повећају школарине и трошкове студирања.

Председник Студентске уније Србије, Бојан Војиновић, 
каже да је студенте изузетно револтирало што се факултети 
позивају на увођење солидарног пореза који треба да плаћају 
они који зарађују, а не да се терет пребацује на студенте и 
њихове родитеље.

„Још није уређен положај студентских организација, а 
закон о студентском организовању је давно требало да буде 
донет. Поједине организације на одређеним факултетима 
трпе притиске од управе као последицу недоношења закона 
и нејасног статуса студентских асоцијација“, рекао је Војино-
вић Танјугу и подсетио да је у међувремену повећана цена 

смештаја и исхране у студентским домовима и да родитељи 
не могу више да издрже плаћање свакојаких намета (трош-
кови издавања дипломе, пријава испита, издавања разно-
разних уверења...).

„Жао ми је што студенти и овај 4. април дочекују са 
мањим правима. Овом приликом их позивам да се укључе 
у студентски активизам и борбу за своја права“, поручио је 
Војиновић.

    
Студенти незадовољни условима студирања

    Више од две трећине студената разочарано је услови-
ма студирања у Србији и студије нису испуниле очекивања 
која су млади имали пре уписа, показала је анкета сајта 
NajStudent.com. У анкети је учествовало око 800 испитани-
ка, а на питање да ли су студије испуниле очекивања која 
су имали пре уписа, скоро 70 одсто изјавило је да реално 
стање није никако у складу са њиховим првобитним очеки-
вањима и да су се врло брзо разочарали у услове студи-
рања.
    Студенти најчешће критике износе на недостатак прак-
тичне наставе, лошу организацију студентских служби, 
нефлексибилне термине предавања, висину школарине, 
преобимно и застарело градиво, као и изостанак модер-
нијих приступа у држању и организацији наставе.
Нешто мање од једне десетине испитаника је изјавило да су 
их студије пријатно и позитивно изненадиле и да је студи-
рање премашило очекивања која су имали пре уписа на фа-
култете и високе школе, саопштио је интернет сајт „Инфос-
туд“. Око 14 одсто испитаних је пре уписа на студије имало 
реалну слику о условима студирања, па су, по њиховим ре-
чима, на студијама добили управо оно што су и очекивали. 
Скоро 13 процената испитаника навело је да о организацији 
студија и условима студирања нису знали ништа, тако да 
нису ни знали шта могу да очекују од академског живота, 
показала је анкета.

А.Б.
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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)


