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КАКВО ЦИВИЛНО 
ДРУШТВО ЖЕЛИШ?
Улога цивилног друштва од посебног је значаја у области 
социјалне инклузије, инклузивног образовања, борбе 
против дискриминације и у процесима заговарања за 
остваривање људских права

Савет за развој креативнe 
индуСтрије

КРЕАТИВНИ ПРОФИТ
Креативне индустрије су најбрже растући сегмент 
српске привреде и имају велики потенцијал да подстакну 
запошљавање, извоз, инвестиције

друштвена одговорноСт

ПОРЕЗ НА 
ФИЛАНТРОПИЈУ
Које измене пореског система Србије су неопходне како 
би било могуће изградити економски одржив систем 
хуманитарног рада корпоративног сектора у Србији
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Уводник

МУЛТИПЛИКУЈУЋИ ЕФЕКТИ

У Србији је регистровано 22 хиљаде удружења 
грађана. У току је израда Националне стратегије за раз-
вој цивилног друштва, од које се очекује поспешивање 
сарадње државних институција и невладиног секто-
ра - важног чиниоца развој  а демократије у друштву и 
једног од стубова процеса приступања земље Европској 
унији. Четворогодишњу Стратегију развоја цивилног 
друштва Србија треба да усвоји до краја 2014. године, 
док ће кључна ствар бити њена примена. Србија је у овај 
процес ушла неколико недеља пошто је отпочела прего-
воре о чланству у ЕУ, у чему је, осим државе, своју улогу 
имао и невладин сектор.

Привредна комора Србије (ПКС) саопштила је да ће 
основати Савет за развој креативне индустрије, који ће 
дефинисати стратешке смернице развоја креативних 
индустрија и њиховог повезивања са другим гранама 
привреде, ради унапређења конкурентности целе срп-
ске економије. Тим поводом, средином априла, у ПКС, 
одржан је састанак којем су присуствовали угледни 
представници креативне индустрије из света музике, 
филма, архитектуре, ИТ, академске заједнице и дали 
подршку формирању Савета.

„Уколико креирамо јасан стратешки оквир за раз-
вој, креативне индустрије могу постизати још боље ре-
зултате и бити један од покретача развоја Србије. Ретко 
која грана привреде може да има тако мултипликујући 
ефекат као креативне индустрије. Зато је од велике важ-
ности да се кроз повезивање традиционалних грана 
привреде са креативним индустријама унапреди кон-
курентност целокупне привреде Србије“, рекао је Жељко 
Сертић, председник ПКС.

Сваке године Србија све мање новца издваја за 
финансирање културних манифестација, набавку ме-
дицинске опреме и одлазак пацијената на лечење у 
иностранство. Једна смо од ретких држава у којој не 
постоји законски оквир који стимулише корпорације да 
учествују у пројектима друштвене корпоративне одго-
ворности и хуманитарним акцијама. Сва корпоративна 
друштвена одговорност подводи се под маркетинг, па 
фирме неће да уложе у опште корисне пројекте, про-
цењујући да им се више исплати да новац дају за закуп 
огласног простора. Учесници панела „Друштвена одго-
ворност и законска регулатива у Србији“, који је надав-
но одржан у Данас конференс центру, сложили су се да 
држава не подржава хуманитарне активности, и да их, у 
пореском смислу, третира готово као и било који комер-
цијални посао.

Наредни број публикације „Послови“ излази 14. 
маја. 

Редакција



Производња незагађене, на природан начин гајене, та-
козване органске хране, у свету је потреба, а не само 
тренд. У Аустрији, где је 15 одсто пољопривредне 
производње органска храна, може се добро и заради-

ти. Међутим, у Србији, где је свега један одсто хране произ-
ведено као органска, питање је колико је то сада и исплативо.

Учесници скупа посвећеног органској производњи, одр-
жаног у Привредној комори Србије, произвођачи, пољоприв-
редни стручњаци и представници Министарства пољоприв-
реде и Привредне коморе Србије, размотрили су основне 
проблеме који и даље муче ову грану пољопривреде. Иако 
ова групација у оквиру ПКС делује експедитивно и Минис-
тарству пољопривреде указује на проблеме са којима се про-
извођачи сусрећу, истовремено дајући предлоге за могућа 
решења, до крајње реализације ретко када дође, како кажу, 
због честе промене министара.

Посебан проблем представљају законске регулативе Ср-
бије, које се често косе са регулативом ЕУ, па се дешава да 
органске производе не можемо да извеземо на тржишта на 
којима су тражени. Као апсурд и посебан проблем великих 

произвођача органских производа, наведен је пример недос-
тупности органског ђубрива и органских инсектицида и фун-
гицида. Наиме, на „државној“ листи дозвољених средстава, 
која се могу примењивати у органској производњи, налазе се 
и она која нису дозвољена у ЕУ, те би такав производ извоз-
нику могао да буде враћен. Зато је скренута пажња на неоп-
ходност сталног ажурирања листе.

Са друге стране, у нашој земљи готово да нема произ-
вођача ђубрива и производа за заштиту органских биљака, а 
трговцима се због скупе и дуготрајне процедуре за добијање 
дозвола не исплати њихов увоз на наше тржиште. Произвођа-
чи су се зато пожалили да су дошли у апсурдну ситуацију 
да имају засаде, али не могу да их прехране и заштите, док, 
са друге стране, држава очекује њихову експанзију. Већина 
ових људи који су „у послу“ већ годинама за такву ситуацију 
криве бирократију и „домаћи лоби произвођача ђубрива који 
је у спрези са институтима и лабораторијама“.

Групација за органску производњу ПКС даје два пред-
лога да се реши овај проблем: или да држава самосталним 
произвођачима дозволи да само за личну употребу увезу оно 
што им је неопходно за производњу или да усклади своје лис-

те дозвољених средстава са листама ЕУ, што ће и тако морати 
да уради кад-тад.

Органски произвођачи су се пожалили и на мале под-
стицаје државе - субвенције за њих ове године су препо-

ловљене, а посебно скрећу пажњу да никакву помоћ не до-
бијају од конверзије земљишта у органско, иако се у Европи 
за те намене пољопривредницима дају субвенције од чак 
600 евра по хектару.

Извор: МОНДО

Органска производња хране

Иако је пољопривреда приоритетна грана у Србији, а нарочито органска производња, 
државна бирократија кочи њен развој

Ход по мУКАмА

Сербиа органика – обука наставника

Национално удружење ,,Сербиа органика” крајем 
марта организовало је дводневну обуку наставника 
средњих стручних школа (пољопривредно-технолошких, 
техничких, итд.), у Новом Саду, у Техничкој школи ,,Павле 
Савић“, из области прераде органске хране. Наиме, „Сербиа 
органика“ је добила акредитацију за едукативни програм 
,,Органска производња и прерада органске хране“, од стра-
не Завода за унапређивање образовања и васпитања, који 
је објављен у Каталогу програма сталног стручног усавр-
шавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 
школску 2012/2013. и 2013/2014. годину, аутора програма 
проф. др Снежане Ољаче и Александре Јанићијевић Ста-
кић. У току ове обуке, наставници који предају предмете 
из области прераде хране, како биљног тако и животињс-
ког порекла, упознати су са општим принципима органске 
производње, стекли увид у законске прописе и стандарде 
о технологијама прераде биљних и анималних произво-
да, микробиолошкој контроли органских производа као 
и тржишту и маркетингу. Током практичних радионица 
су прошли кроз замишљени циклус технолошке израде 
органског производа по захтевима органске производње, 
до разматрања могућности за пласирање таквог програ-
ма. Како је ово био први корак, стручно усавршавање од 
стране „Сербиа органика“ је уследило као подршка интен-
зивнијем мотивисању и усавршавању наставника, да би и 
ученици у већем броју бирали ове предмете.
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Привредна комора Србије (ПКС) саопштила је да ће ос-
новати Савет за развој креативне индустрије, који ће дефи-
нисати стратешке смернице развоја креативних индустрија 
и њиховог повезивања са другим гранама привреде, ради 
унапређења конкурентности целе српске економије. Тим по-
водом, средином априла, у ПКС, одржан је састанак којем су 
присуствовали угледни представници креативне индустрије 
из света музике, филма, архитектуре, ИТ, академске заједни-
це и дали подршку формирању Савета.

Како је истакнуто на састанку, креативне индустрије су 
најбрже растући сегмент српске привреде и имају велики 
потенцијал да подстакну запошљавање, извоз, инвестиције 
- учествују у расту бруто домаћег производа са око три од-
сто и остварују просечан годишњи раст промета од 25 одсто. 
Остварују годишњи раст извоза већи од 30 процената, а само 
у протекле три године Србија је извезла више софтвера него 
малина. Креативне индустрије су шанса за веће коришћење 
средстава из фондова ЕУ, пре свега из програма „Креативна 
Европа“, који нуди средства у износу од 1,46 милијарди евра 
и COSME, са фондом од 2,3 милијарде евра. 

Стратегија развоја
На скупу је најављено и да се ускоро очекује објављи-

вање студије о утицају креативних индустрија на економију 
Србије. Студија ће бити основа за креирање Стратегије раз-
воја креативних индустрија за период 2015-2020, а рад на 
изради стратегије биће један од основних задатака Савета.

„Уколико креирамо јасан стратешки оквир за развој, кре-
ативне индустрије могу постизати још боље резултате и бити 
један од покретача развоја Србије. Ретко која грана привреде 
може да има тако мултипликујући ефекат као креативне ин-
дустрије. Зато је од велике важности да се кроз повезивање 
традиционалних грана привреде са креативним индустрија-
ма унапреди конкурентност целокупне привреде Србије“, ре-
као је Жељко Сертић, председник ПКС.

Економско окружење
Креативне индустрије и иновације (КИИ) код нас су ре-

лативно неистражена тема, али јако популарна у ЕУ. Европ-
ска стратегија за паметан, одржив и свеобухватан развој (Ев-
ропа 2020), у оквиру стратешких иницијатива значајно место 

придаје развоју и оснаживању креативних индустрија, као 
важном сегменту иновативне европске привреде. У привре-
дама ЕУ креативне индустрије запошљавају око 5,8 милиона 
људи и учествују са 3% у стварању ЕУ бруто домаћег произ-
вода, извор су нових идеја, чиме се увећава иновациони по-
тенцијал националних привреда чланица ЕУ, представљају 
ресурсе иновационе политике у другим гранама привреде, 
чиме доприносе експанзији иновација и повећању произ-
водње.

С друге стране, економија Србије већим делом ослоње-
на је на инокосна предузећа и предузетнике, који у укупном 
броју пословних субјеката учествују са око 70%, насупрот 
предузећима која чине око 30% домаће економије. Међутим, 
карактеристика српског тржишта је да велики број предузет-
ника прати мала економска снага, наиме, они учествују са 
око 21% у укупној запослености, а 14% у укупном републич-
ком промету. Структуру креативног сектора 90% чине прив-
редна друштва, а само је 10% предузетника. Међутим, треба 
истаћи чињеницу да постоји читав сегмент предузетничких 
подухвата у креативним индустријама, невидљив са аспекта 
пословне статистике, а који се због лоших услова пословања 
одвија у сегменту неформалне економије. Експертске проце-

ПКС оснива Савет за развој креативнe индустрије

Креативне индустрије су најбрже растући сегмент српске привреде и имају велики 
потенцијал да подстакну запошљавање, извоз, инвестиције

КРЕАТИВНИ ПРОФИТ

Препоруке

„Креативне индустрије су активности које потичу од ин-
дивидуалне креативности, вештине и талента, а имају по-
тенцијал за стварање богатства и радних места кроз ге-
нерисање и експлоатацију интелектуалне својине“ - прва 
је дефиниција креативних индустрија која се појавила још 
1998. године, у документу британске владе, а коју су кас-
није усвојили истраживачи и политичари широм света.
Важно је рећи да су индустрије које су укључене у дефи-
ницију различито прихватале овај термин, пре свега у за-
висности од њихових циљева. Термин су прихватили они 
који желе пажњу и бригу владе, нарочито владине дота-
ције и субвенције, а одбациле су га индустрије које су до-
бро развијене и не желе да им се влада меша у послове 
(нпр. издавачи и филмски дистрибутери). 
За креативну економију Британије, индивидуално пре-
дузетништво и приватне инвестиције су важне онолико 
колико су јавне инвестиције важне за уметност и образо-
вање. Јавне инвестиције су кључне за неговање креатив-
них талената и стварање простора за експерименте (ино-
вацију). Стога је значај државних инвестиција најважнији 
фактор за стварање конкурентне и одрживе креативне 
економије. Савет Европе је недавно покренуо пројекат 
„Стварање културног капитала“. Циљ овог пројекта је да 
промовише културну разноврсност и креативност на ев-
ропском и глобалном плану, и то путем подршке развоју 
креативних индустрија. 
(Бритиш каунсил: “Препоруке за развој креативних индус-
трија у Србији“)
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не су да ниво неформалне економије у креативним индус-
тријама достиже око 25% (Група за креативну економију, 
2011). У ту групу спадају различите агенције, вајарски сту-
дији, радионице старих заната, домаћа радиност, културни 
туризам и етно села, графичке агенције, фриленс појединци, 
студија, НВО, итд. 

Иако креативне индустрије представљају потенцијалне 
генераторе запошљавања и извор дохотка, али и јавних при-
хода локалних економија (свако 5. радно место креирано у 
главним сегментима креативних индустрија креира 2 нова 
радна места у комплементарним делатностима), због недос-
татка умрежавања, партнерстава и предузетничких вешти-
на, многи предузетници раде у „црној зони“, као фриленсери, 
па су ефекти развоја креативне економије код нас на ниском 
нивоу. 

Креативна Србија 2020
„Креативна Србија 2020“ је пројекат започет 2011. годи-

не, а на чијој припреми и мобилизацији партнера се радило 
скоро годину и по дана. Основни циљ овог пројекта је да се 
постигне већа видљивост креативних индустрија и позитив-
но утичне на њихову перцепцију од стране власти и осталих 
релевантних субјеката у погледу њихове развојне улоге. У ок-
виру пројекта, у јулу 2010. формирана је Група за креативну 
економију (ГКЕ), као академска експертска група која се бави 
анализом релевантних економских, правних и политиколош-
ких питања у области креативног сектора у Србији и свету. 
Због тога су, крајем марта, ГКЕ и Регионална развојна аген-
ција „Југ“ потписале меморандум о сарадњи и заједничком 
раду на афирмисању креативних индустрија и унапређењу 
услова за њихов развој на територији Нишавског, Пиротског 
и Топличког округа. Како су окрузи које покрива Регионал-
на агенција уједно и области које, према проценама ГКЕ, 
обилују креативним ресурсима и капацитетима, заједничка 
сарадња темељиће се на стварању услова да се потенцијали 
овог сектора ставе у функцију друштвеног и економског раз-
воја кроз стимулисање здравог пословног окружења и ства-
рање нових радних места у овим окрузима. 

Тржиште рада 
Креативна слобода коју имају ствараоци у креативним 

индустријама не значи да они добро зарађују и живе. Напро-
тив, већина креативних радника мало зарађује, што је по-
следица чињенице да су креативни радници сами снизили 
трошкове конципирања дела у корист компанија у креатив-
ним индустријама. Такође, креативни рад је слабо плаћен и 
због сталне и обимне понуде. Највећи део ове понуде чине 
радници који нису професионалци, већ раде повремено и мо-
рају имати други посао како би преживели и финансирали 
своје креативне активности. Финансијске надокнаде су та-
кође ниске, као последица њихове спремности да пређу из 
једне индустрије у другу (нпр. новинари који се могу појави-
ти и као писци књига или музичари који прелазе у филмску 
индустрију и стварају филмску музику). 

У креативним индустријама постоје два екстрема - са 
једне стране, огроман број појединаца и малих фирми који 
једва преживљавају, а са друге - неколицина веома богатих 
звезда и мултинационалних корпорација. Традиционално, 
већина креативних/културних радника не добија уобичајене 
месечне надокнаде (плате), што је постало стандард у свим 
осталим индустријама, већ зарађује од ауторских накнада, 
односно добија проценат од укупног профита од продаје 
дела, односно производа.  Дакле, у креативним индустрија-
ма постоји тржиште послова на коме је већина креативних 
радника или недовољно запослена или лоше плаћена. То је 
последица специфичних економских и културних услова, 
нпр. неспособност или незаинтересованост креативаца да се 

удруже и заједнички бране своје интересе, пре свега зато што 
се стално међусобно такмиче ради што боље афирмације. Из-
узеци по овом питању су струковна удружења, која примају 
нове чланове према строго утврђеним и високим професио-
налним критеријумима.
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Упркос побољшањима у функционисању невладиног 
сектора од 2000. године, стиче се утисак да у том 
погледу Србија и даље каска, како за развијенијим др-
жавама света, тако и за онима у региону, међу којима 

су и Црна Гора и Хрватска. Узроци су, по мишљењу представ-
ника невладиног сектора, превелика бирократизација и за-
твореност државних институција. 

Национална стратегија
У Србији је регистровано 22 хиљаде удружења грађана. 

У току је израда Националне стратегије за развој цивилног 
друштва, од које се очекује поспешивање сарадње државних 
институција и невладиног сектора - важног чиниоца развоја 
демократије у друштву и једног од стубова процеса присту-
пања земље Европској унији. Четворогодишњу Стратегију 
развоја цивилног друштва Србија треба да усвоји до краја 
2014. године, док ће кључна ствар бити њена примена.

Србија је у овај процес ушла неколико недеља пошто је 
отпочела преговоре о чланству у ЕУ, у чему је, осим државе, 
своју улогу имао и невладин сектор. Намера иницијатора сас-
тављања, а потом и усвајања Стратегије за развој цивилног 
друштва, међу којима су и владина Канцеларија за сарадњу 

са невладиним организацијама и Министарство правде, јесте 
да тај сектор добије улогу попут оне коју има у развијенијим 
државама -  контролора рада владе и подстрекача демократ-
ских процеса. 

„Један од последњих примера значаја невладиних ор-
ганизација био је уочљив током провере усклађености зако-
нодавства Србије и Уније у неколико поглавља - скрининга, 
када су показале озбиљно познавање и разумевање како 
правила ЕУ, тако и ситуације у Србији. Даље очекујемо од ор-
ганизација цивилног друштва да на исти начин прате наше 
наредне кораке“, објашњава Тања Мишчевић, шефица прего-
варачког тима Србије са ЕУ.

Подстицајно окружење за развој 
Недавно је у београдском Медија центру представљен 

Први национални извештај о праћењу подстицајног окру-
жења за развој цивилног друштва у Србији. Израда и пред-
стављање извештаја део су пројекта „Acquis балканског ци-
вилног друштва - јачање потенцијала и капацитета цивилног 
друштва за јавно заступање и мониторинг“, чији је носилац 
BCSDN, а који је подржала Европска комисија. Грађанске 
иницијативе, као чланица BCSDN мреже, раде на праћењу 
подстицајног окружења за развој цивилног друштва Србије.    

Извештај садржи налазе и препоруке за дефинисане 
области развоја цивилног друштва, у односу на постојеће 
међународне и регионалне правне стандарде и праксу који 
одређују и условљавају развој цивилног друштва у Србији. 
Налази и препоруке односе се на три главне области реле-
вантне за развој ОЦД: основне правне гаранције слобода, 
оквир финансијске виталности и одрживости ОЦД и однос 
владе и ОЦД.

Дејана Стевковски, кооордонаторка пројекта за креи-
рање подстицајног окружења за ОЦД, нагласила је да су 
информације које се у њему налазе добијене не само из зва-
ничних докумената, већ и кроз свакодневну комуникацију 
са ОЦД, донаторском заједницом, као и осталим актерима 
цивилног друштва. 

„Главне препоруке тичу се конзистентне примене устав-
них права која се односе на слободу окупљања и изражавања 
од стране органа јавне власти, дефинисања статуса јавног 
добра и хармонизације различитих закона, побољшања 
транспарентности државне подршке, заговарања побољ-
шања квалитета предмета грађанског васпитања у основним 
и средњим школама од стране образовних органа, усвајања 
националне стратегије за подстицајно окружење за ОЦД 
и увођења друштвених уговора за ОЦД“, представила је 6 
кључних налаза и препорука за унапређење окружења у ком 

Важан допринос

Цивилно друштво доприноси јачању владавине 
права и борби против корупције, поручено је са заврш-
не конференције седмогодишњег програма Америчке 
агенције за међународни развој (УСАИД), под називом 
„Иницијатива јавног заговарања грађанског друштва“.

Амбасадор САД у Београду, Мајкл Кирби, поручио 
је да САД подржава цивилно друштво у Србији, као и 
широм света, јер је оно покретач политичких и економ-
ских реформи, заступник демократских вредности и 
мост који спаја владине институције и приватни сектор.

Ивана Ћирковић, директорка Канцеларије за са-
радњу са цивилним друштвом, истакла је да је цивил-
но друштво кључно за поштовање владавине права 
и људских права, као и за јачање толеранције и ус-
постављање помирења.

Директорка мисије УСАИД у Србији, Сузан Фриц, 
најавила је да ће ова организација наставити да подр-
жава цивилно друштво, мада ће програм бити друга-
чији због средстава која су последњих година смањена.

Улога цивилног друштва од посебног је значаја у области социјалне инклузије, 
инклузивног образовања, борбе против дискриминације и у процесима заговарања за 
остваривање људских права
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делује ОЦД Маја Стојановић, извршна директорка Грађан-
ских иницијатива.

Ивана Ћирковић, директорка Канцеларије за сарадњу са 
цивилним друштвом Владе Републике Србије, нагласила је 
да је појављивање овог извештаја од изузетне важности, јер 
је ово први пут да се јавно износи сет индикатора који утичу 
на развој цивилног друштва, те да ће ова матрица и извештај 
заправо послужити као главни извор информација прили-
ком процене напретка Србије од стране Европске уније. 

Тања Хафнер Адеми, извршна директорка Балканске 
мреже за развој цивилног друштва, додала је да је Србија да-
леко одмакла у погледу подршке цивилном друштву, али да 
још увек остаје много да се ради на укључивању организа-
ција цивилног друштва у сам процес доношења одлука, који 
још увек остаје на нивоу необавезујућих подзаконских аката.

Успешна социјална инклузија
Поводом успешног завршетка пројекта „Јаче цивилно 

друштво - успешна социјална инклузија“, који Иницијатива за 
инклузију ВеликиМали реализује у партнерству са МДРИ-С 
и уз подршку Европске уније, недавно је одржана и завршна 
конференција, под називом „Цивилно друштво је важно!“

Учесници су указали на важност и улогу цивилног 
друштва у областима социјалне инклузије, инклузивног об-
разовања, борбе против дискриминације и у процесима за-
говарања за остваривање људских права, а представљени 
су и резултати и искуства организација чији су капацитети 
јачани у оквиру пројекта. 

Српско образовање пуно је дискриминације и потребно 
је унапредити и ојачати организације цивилног друштва које 
ће допринети да тај проблем постане видљивији и да се реши 
на прави начин. Док су врата учионице била скроз затворена, 
нико није знао шта се дешава унутра, па ни сами родитељи. 
Захваљујући социјалној инклузији и организацијама цивил-
ног друштва, сада је могуће провирити унутра, кажу учес-
ници скупа. 

Експерткиња у области инклузивног образовања, Миле-
на Јеротијевић, рекла је да се у српском образовању многе 
ствари раде на штету ученика.

„Образовни систем је огроман и гломазан, а проблем је 
што нема склада између онога што он чини и онога што за 
њега други чине. Глас оног ко је на позицији мање моћи не 

чује се и основна активност одвија се у црној кутији“, рекла је 
Јеротијевићева, додавши да је код нас 44 одсто људи непис-
мено, а поражавајући су и резултати ПИСА тестова. 

„Образовни систем у Србији треба знатно унапредити и 
успоставити бољу сарадњу ученика, родитеља, наставника 
и организација цивилног друштва. У нашем образовању још 
увек има дискриминације, али нема оне најдраматичније, 
као што је да дете не може да се упише у школу. Неопходни 
су механизми уз помоћ којих бисмо могли да пратимо шта 
се све дешава у образовању“, казала је Милена Јеротијевић.

Невена Петрушић, повереница за заштиту равноправ-
ности, изјавила је да је највише притужби деце и младих на 
дискриминацију током 2013. било у области образовања.

„Упутили смо препоруку Министарству просвете и дру-
гим актерима у систему образовања, али још нема интерног 
акта којим би се регулисало распознавање дискриминације 
у школству. Добро је да инструменте за заштиту користе и 
грађани, а све више и организације цивилног друшва. На-
име, од 2010. године повећава се број притужби које Пове-
ренику достављају организације цивилног друштва. Током 
2013. било је 19,8 одсто притужби цивилног друштва, а у пр-
вих неколико месеци 2014. године - 148 притужби“, рекла је 
Петрушићева и похвалила пројекат „Јаче цивилно друштво 
- успешна социјална инклузија“, који се спроводи од 15. апри-
ла прошле године, са циљем да се унапреди улога цивилног 
друштва у Србији, како би се омогућило да деца са сметњама 
у развоју имају једнак приступ образовању.

Ана Миленић, из Делегације Европске уније у Србији, 
рекла је да ће ЕУ наставити да помаже држави да се бори са 
сиромаштвом.

„Социјална инклузија се налази међу приоритетима 
Владе и мора бити усмерена према деци и адолесцентима, 
зато ће Европска унија наставити да подржава пројекте о ин-
клузији“, рекла је Миленићева.

Пројекат „Јаче цивилно друштво - успешна со-
цијална инклузија“, који Иницијатива за инклузију 
ВеликиМали реализује у партнерству са МДРИ-С и уз 
подршку Европске уније, успешно је завршен кроз шест 
модула обуке 15 организација цивилног друштва из 
целе Србије. Општи циљ овог пројекта је унапређење 
улоге цивилног друштва у Србији у процесу социјалног 
укључивања деце са тешкоћама у развоју. Специфични 
циљ пројекта је јачање капацитета организација ци-
вилног друштва које се баве заштитом и остваривањем 
дечјих права, како би допринеле да деца са сметњама у 
развоју имају једнак приступ редовном образовању као 
и њихови вршњаци и вршњакиње из шире популације.

Међу организацијама су: „Ево рука“ из Земуна, 
Сомборски едукативни центар, Еколошко друштво 
„Пинкум ВГ“ из Великог Градишта, „Дечји видици“ из 
Параћина и удружења из Ниша, Врања, Прешева, Сје-
нице, Београда, Новог Сада и Неготина. 

А. Бачевић
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Нова тржишна економија је много динамичнија него 
што се то чини на први поглед. Већина послова који 
се нуде део су скривеног тржишта рада, које се сас-
тоји од радних места која још нису оглашена. Да 

бисте истражили ово тржиште рада, морате користити не-
формалне методе. Већина послова се пронађе преко личних 
контаката или директним контактом са послодавцима.

Пут до вредне информације
Један од најбољих извора за прикупљање информација 

о томе шта се дешава у оквиру неког занимања или индус-
трије јесте разговор са људима који раде у тој области. Овај 
процес се зове информативни или истраживачки интервју. 
Информативни интервју ви иницирате - ви постављате пи-
тања. Циљ је добити информације, а не посао. На овај начин 
ћете сазнати више о каријерама запослених и учинити свој 
циљ у каријери јаснијим, открити могућности за запослење 
које нису оглашене, проширити пословну мрежу, изградити 
сигурност која вам је неопходна за интервју за посао, иденти-
фиковати своје јаке и слабе професионалне стране.

Како бисте се што боље припремили за информативни 
интервју, најпре идентификујте занимање или област рада 
о којој бисте желели више да сазнате. Процените сопствена 
интересовања, способности, вредности и вештине и оцените 
услове и трендове рада, како бисте идентификовали најбоља 
поља за истраживање. Прочитајте све што можете о одређе-
ној области пре интервјуа. Дефинишите које информације 
бисте желели да добијете о неком занимању/сфери бизниса. 
Припремите листу питања на која бисте желели да добијете 
одговор.

Прави саговорник
Веома је битно да на прави начин одредите људе са који-

ма ћете водити информативни интервју. Почните од листе 
људи које већ знате - пријатеља, рођака, колега студената, 
садашњих или бивших колега на послу, супервизора, ком-
шија...  Професионалне организације, телефонски именик, 
директоријуми организација су такође добри извори. Може-
те позвати и неку организацију и замолити да вам дају име 

особе која је на одређеној позицији. Телефоном или писмом 
иза кога ће следити и телефонски позив контактирајте особу 
да бисте уговорили интервју или нека вам неко ко познаје ту 
особу закаже интервју. 

Обуците се пригодно, дођите на време, будите учтиви и 
професионални. Погледајте своју листу припремљених пи-
тања. Држите се теме, али дозволите и спонтану дискусију. 
Пре него што одете замолите вашу контакт особу да вам каже 
са ким бисте још могли да ступите у контакт. Затражите и 
дозволу да се позовете на њено име приликом првог сусрета 
и представљања. 

Одмах након интервјуа забележите информације које 
сте сакупили. У року од недељу дана обавезно пошаљите 
писмо у ком се захваљујете контакт особи. Увек анализирајте 
информације које сте сакупили. Прилагодите своју потрагу 
за послом, биографију и циљ у погледу каријере, ако је то по-
требно.

Информативни интервју

Један од најбољих извора информација о томе шта се дешава у оквиру неког занимања 
или индустрије јесте разговор са људима који раде у тој области. Информативни 
(истраживачки) интервју ви иницирате - ви постављате питања. Циљ је добити 

информације, а не посао....

вИ пИТАТЕ

Могућа питања
• Шта радите током једног уобичајеног дана на овом рад-
ном месту?
• Каква обука или образовање су потребни за ову врсту пос-
ла?
• Који лични квалитети или способности су важни да би чо-
век био успешан у овом послу?
• Који аспект овог посла вам пружа највише задовољства? 
А највише изазова?
• Како сте добили посао?
• Какве могућности за напредовање пружа ово поље рада? 
Који почетни послови су најбољи да би се што више научи-
ло?
• Који је распон плата за различите нивое у овој области?
• Како видите да ће се послови мењати у будућности? Да ли 
постоји потражња за овим занимањем? Који бисте посебан 
савет дали особи која улази у ову област?
• Које врсте обука компаније нуде људима који започињу 
да раде у овој области? Који су основни предуслови за 
обављање посла?
• Који професионални часописи и организације би ми по-
могли да научим више о овој области? У којој мери ми до-
садашње искуство пружа могућност да се снађем у овом 
пољу?
• Које проблеме ви видите? Ако бисте могли све испочет-
ка, да ли бисте опет изабрали исти пут? Зашто? Шта бисте 
променили?
• С обзиром на информације које имате о мом образовању, 
вештинама и искуству, које друге области или послове 
бисте ми препоручили да даље истражим пре него што 
донесем коначну одлуку?
• Шта мислите о мојој биографији? Шта бисте ми пред-
ложили да променим? 
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

165

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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КИКИНдА

БиБЛиотека „јоЖеФ атиЛа“
24420 Кањижа, Дамјанићева 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Услове конкурса испуњава кандидат који поред 
законом прописаних општих услова испуњава и следеће 
посебне услове: високо образовање, најмање три годи-
не радног искуства у култури; да не постоје законске или 
друге сметње које га чине неподобним за обављање те 
дужности; да познаје језике који су у службеној употреби 
у општини. Кандидат за директора дужан је да предложи 
програм рада и развоја установе, као саставни део конкур-
сне документације. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, диплому о стручној спреми, исправе којима 
се доказује радно искуство у области култутуре (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), 
доказ да није осуђиван, доказ да се против кандидата не 
води истрага за кривична дела против правде, правног сао-
браћаја и службене дужности, програм рада и развоја биб-
лиотеке. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији која је оверена у општини или у суду. Пријава на 
конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, податке о образовању, податке 
о врсти и дужини радног искуства са кратким описом посло-
ва на којима је кандидат радио до подношења пријаве на 
конкурс и одговорности на тим пословима, податке о струч-
ном усавршавању и податке о посебним областима знања.

ОСТАЛО: Пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у општини 
или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговреме-
не пријаве, биће одбачене. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на горенаведену адресу Библиотеке, са 
назнаком: „За јавни конкурс за именовање директора“. За 
сва питања о конкурсу задужен је Ференц Шаркањ, секре-
тар.

Центар за СоЦијаЛни рад
Кањижа, Главни трг 4

тел. 024/873-427

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани 
социјални радник и најмање пет година радног искуства 
у струци; да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у државним органима. Уз доказе о испуње-
ности услова из конкурса кандидат је дужан да поднесе и 
програм рада за мандатни период који разматра Управни 
одбор Центра у поступку давања мишљења за именовање 
директора. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Пријаве без потреб-
них доказа и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КрАгУјЕвАц

оПштинСка уПрава 
оПштина аранЂеЛоваЦ

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

Службеник за јавне набавке
за рад у Одељењу за финансије и рачуноводство

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
правних или економских наука, на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године; 1 година радног искуства у 
струци; положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и положен стручни испит - сертификат службеника 
за јавне набавке.

Послови канцеларије за локални 
економски развој

за рад у Одељењу за привреду и друштвене 
делатности

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
правних, економских или техничких наука, на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године; 1 година радног 
искуства у струци; положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе.

ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, 
кандидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе: извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ да се 
против њих не води истрага, нити је подигнута оптужни-
ца, доказ да нису осуђивани на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за обављање послова у државним органима. 
Документа се предају у оригиналу или оверене фотоко-
пије. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас“.

КрАљЕво

оСновно јавно туЖиЛаштво
36350 Рашка, Ратка Луковића 23

тел. 036/739-230

Уписничар, звање: референт
УСЛОВИ: IV степен, друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање две године радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Финансијско пословање, звање: референт

Финансијско пословање, звање: референт

УСЛОВИ: IV степен економског или финансијског смера, 
најмање две године радног искуства, положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: да су кандидати држављани Републике Србије, 
да им раније није престао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне обавезе, да нису осуђивани 
на казне затвора од најмање шест месеци. Уз пријаву са 
кратком биографијом и подацима о радном искуству доста-
вити и оригинале или оверене фотокопије: дипломе, уве-
рења о држављанству Републике Србије, извода из матич-
не књиге рођених, уверења да кандидат није под истрагом 
и да се против њега не води кривични поступак, извода 
из казнене евиденције и уверења о општој здравственој 

Администрација и управа

Администрација и управа
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способности. Конкурсна комисија ће у изборном поступку 
проверити стручну оспособљеност, знање и вештине кан-
дидата. О датуму и месту обављања разговора кандидати 
ће бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање је 8 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

лЕсКовАц

ПоништеЊе конкурСа
јП „радио МедвеЂа“

тел. 016/891-900
Конкурс објављен 16.04.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

НИш

Центар за СоЦијаЛни рад
„Свети Сава“

18000 Ниш, Светозара Марковића 41

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора центра за социјални рад може бити 
именован држављанин Републике Србије који је стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани 
социјални радник и најмање пет година радног искуства у 
струци, да кандидат поседује организаторске способности, 
да се против њега не води кривични поступак, односно да 
није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за 
обављање функције. Мандат директора траје четири годи-
не и исто лице може бити поново именовано за директора. 
Директора Центра за социјални рад именује Скуштина гра-
да Ниша, на основу конкурса, по прибављеном мишљењу 
Управног одбора Центра за социјални рад и сагласности 
министарства надлежног за социјалну заштиту, под усло-
вима, на начин и по поступку прописаним Законом и Ста-
тутом. Кандидат за директора Центра за социјални рад, уз 
прописану конкурсну документацију, подноси програм рада 
за мандатни период на који се врши избор, кога разматра 
Управни одбор Центра за социјални рад у изборном поступку 
ради давања мишљења за именовање директора. Изборни 
поступак спроводи Управни одбор Центра за социјални рад 
и у том поступку разматра приспеле пријаве, сачињава листу 
кандидата који су испунили прописане услове и доставља 
је заједно са својим мишљењем надлежном органу једини-
це локалне самоуправе. Уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству РС, доказ о стеченом високом образовању 
на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке 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 и андрагошких и социолошких нау-
ка, односно стручни назив: дипломирани социјални радник; 
доказ о радном искуству у струци; уверење да се не води 
истрага и кривични поступак и да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у Центру за социјални рад; уверење о здравственом 
стању и општој здравственој способности; програм рада за 
мандатни период. Кандидат је дужан да достави доказе о 
испуњености услова у оригиналу, не старије од 6 месеци или 

у овереном препису. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови‘‘. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

НовИ с А д

инСтитут за здравСтвену заштиту деЦе
и оМЛадине војводине

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Лабораторијски техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, смер лабораторијски 
техничар, положен стручни испит и најмање шест месеци 
радног искуства на пословима лабораторијског техничара 
у терцијарној здравственој заштити. Уз пријаву се подно-
се, у оригиналу или у овереној копији, следећа документа: 
диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење 
о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лицен-
ца издата од надлежне коморе (ако је кандидат из рад-
ног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу), уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (уверење суда), уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), извод из мати-
чне књиге рођених, фотокопија радне књижице, кратка 
биографија (CV), са адресом, контакт телефоном и мејл 
адресом. Приликом заснивања радног односа кандидат је 
дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове које ће обављати. Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, про-
сечна оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљености, дужина трајања школовања). Пријаве се 
подносе ковертиране, лично или поштом, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за лабораторијског 
техничара“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Медицинска сестра - техничар
за рад на Одељењу гастроентерохепатологије и 

исхране, на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у горенаведеном зани-
мању, положен стручни испит и најмање једна година рад-
ног искуства у стационарној здравственој заштити деце. 
Потребно је поднети пријаву на оглас уз коју се подносе, 
у оригиналу или у овереној копији, следећа документа: 
диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење 
о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца 
издата од надлежне коморе или решење о упису у комору, 
уверење да се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уве-
рење из полицијске управе), уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, фотокопија радне књи-
жице, потврда о запослењу у стационарној здравственој 
заштити деце и кратка биографија (CV), са адресом, кон-
такт телефоном и мејл адресом. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току 
школовања, додатно образовање или оспособљености, 
дужина трајања школовања). Приликом заснивања радног 
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове које ће 
обављати. Пријаве се предају лично или поштом на адресу 
Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем меди-
цинске сестре - техничара на Одељењу гастроентерохепа-
тологије и исхране“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Администрација и управа 
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Привредно-куЛтурни Центар „дунав“
21000 Нови Сад, Железничка 12

е-mail: pkc.dunav@open.telekom.rs

Секретар
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме, техничке, ек  
ономске или правне струке; најмање једна година радног 
искуства на секретарским пословима или слично; озбиљно 
познавање рада на рачунару и возачка дозвола „Б“ катего-
рије. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова 
и кратком биографијом доставити у року од 15 дана, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или на 
е-mail: pkc.dunav@open.telekom.rs.

уСтанова за деЦу и оМЛадину
СоС деЧије СеЛо

„др МиЛорад ПавЛовиЋ“
21208 Сремска Каменица

Дечије село 1-13 и 2а и 2б

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, психолошких, педагошких и андрагошких 
наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолош-
ких, политичких, економских или медицинских наука, нај-
мање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву кан-
дидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе, 
доказ о радном искуству, програм рада за мандатни пери-
од, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, лекарско уверење, уверење да нису кажњавани за 
кривична дела која их чине неподобним за обављање 
послова и задатака у установи, односно да нису кажњавани 
за кривична дела из групе кривичних дела против живота 
и тела, против слобода и права човека и грађанина, против 
права по основу рада, против части и угледа, против полне 
слободе, против брака и породице, против службене дуж-
ности, као и против уставног уређења и безбедности Репу-
блике Србије. Документација коју кандидат прилаже не сме 
бити старија од шест месеци. Рок за пријављивање је 15 
дана. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

МеСна заједниЦа Савино СеЛо
21467 Савино Село, Маршала Тита 40

Секретар
на период од 4 године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, правне, еко-
номске или сличне струке, да кандидат има организацио-
не способности за успешно обављање предметних посло-
ва, што се доказује резултатима из његовог досадашњег 
рада, најмање 3 године радног искуства у самосталном 
обављању или руковођењу пословима у служби месне 
заједнице, на раду у органима управе, државним органима 
у општини или сличним пословима предузећа, установа или 
сл. Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидати прило-
же: диплому или уверење о завршеној школи (оригинал 
или оверену фотокопију), уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, фотокопију радне књижице, 
уверење да имају општу здравствену способност, уверење 
да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну 

затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
их чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Секретара месне заједнице именује Савет месне 
заједнице на период од 4 године, уз могућност поновног 
избора. Рок за подношење пријаве је 15 дана. Пријаву са 
доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ПоништеЊе огЛаСа
вЛада аП војводине

СЛуЖБа за уПравЉаЊе ЉудСкиМ 
реСурСиМа

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
На захтев Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију, Служба за упра-
вљање људским ресурсима објављује поништење 
огласа објављеног у публикацији „Послови“ 02. 
априла 2014. године, ради заснивања радног одно-
са на одређено време у Покрајинском секретаријату 
за здравство, социјалну политику и демографију на 
радном месту: самостални стручни сарадник - сани-
тарни инспектор и на радном месту: виши референт 
за административне послове.

пИроТ

ПоништеЊе огЛаСа
оПштинСка уПрава

оПштине БаБушниЦа
18330 Бабушница, Ратка Павловића 1

Оглас објављен 26.03.2014. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: имовинско - правни 
послови и радно место: дипломирани правник у 
својству приправника, Општинске управе Општине 
Бабушница, поништава се у целости.

прИјЕпољЕ

оПштина ПриБој
оПштинСка уПрава

31330 Прибој, 12. јануар 108
тел. 033/2445-442

Буџетски инспектор
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године - економске струке, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе и 3 године искуства у струци. 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на адресу: Општинска управа При-
бој - за начелника Општинске управе, 12. јануар 108, 31330 
Прибој. 
Уз пријаву на конкурс приложити оригинале или оверене 
фотокопије: уверења о држављанству, извода из матичне 
књиге рођених, доказа о одговарајућој стручној спреми, 
уверења о положеном стручном испиту за рад у органи-
ма државне управе и доказа о радном искуству. Сва оба-
вештења о конкурсу могу се добити непосредно од начел-
ника Општинске управе Прибој, канцеларија бр. 28, други 
спрат.

Администрација и управа 
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Референт на пословима пријема и 
експедиције поште

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног или еко-
номског смера, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и једна година радног искуства у струци. 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на адресу: Општинска управа 
Прибој - за начелника Општинске управе, 12. јануар 108, 
31330 Прибој. Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал 
или оверене фотокопије уверења о држављанству, извода 
из матичне књиге рођених, доказа о одговарајућој струч-
ној спреми, уверења о положеном стручном испиту за рад 
у органима државне управе и доказа о радном искуству. 
Сва обавештења о конкурсу могу се добити непосредно од 
начелника Општинске управе Прибој, канцеларија бр. 28, 
други спрат.

Грађевински инспектор
УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевинарства - мас-
тер, односно дипломирани инжењер грађевинарства или 
дипломирани инжењер архитектуре - мастер, односно 
дипломирани инжењер архитектуре, најмање три године 
радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и други услови прописани зако-
ном. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на адресу: Општинска упра-
ва Прибој - за начелника Општинске управе, 12. јануар 108, 
31330 Прибој. Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал 
или оверене фотокопије уверења о држављанству, извода 
из матичне књиге рођених, доказа о одговарајућој струч-
ној спреми, уверења о положеном стручном испиту за рад 
у органима државне управе и доказа о радном искуству. 
Сва обавештења о конкурсу могу се добити непосредно од 
начелника Општинске управе Прибој, канцеларија бр. 28, 
други спрат.

сомбор

иСторијСки арХив СоМБор
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 5

тел. 025/26-292

Директор
на мандатни период од 2014 до 2018. године

УСЛОВИ: За директора може бити именован кандидат 
који испуњава опште законске услове и услове из Одлуке 
о Оснивању, Статута и Правилника о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова и радних места (општа 
акта) Историјског архива Сомбор. Општи законски услови: 
да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да није осуђиван и да се 
против њега не води кривични поступак. Услови из општих 
аката: да кандидат има високу стручну спрему - друштве-
ног смера и 5 година радног искуства у струци. Кандидати 
по конкурсу дужни су да доставе конкурсној комисији, на 
горенаведену адресу, дозвољену и благовремену докумен-
тацију: пријаву на конкурс, са основним подацима и радном 
биографијом; план рада и развоја Историјског архива Сом-
бор за период од 2014 до 2018. године; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној високој стручној спреми - друштвеног 
смера; уверење о петогодишњем радном искуству у струци; 
уверење о држављанству Републике Србије; уверење суда 
о неосуђиваности и невођењу кривичног поступка. Уве-
рење о општој здравственој способности доставиће канди-
дат ког управни одбор предложи оснивачу (као кандидата 
за директора), односно кандидат који буде изабран. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

срЕмсК А мИТровИцА

град СреМСка МитровиЦа
градСка уПрава за оПште и

заједниЧке ПоСЛове
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Спремачица
на одређено време до 12 месеци због повећаног 

обима посла, 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), кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: основно образовање. Пријаве на оглас са 
доказима о испуњавању општих и посебних услова у ори-
гиналу или у овереној фотокопији: сведочанство о заврше-
ној основној школи, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на 
обрасцу прописаном Законом о матичним књигама ‚‘Служ-
бени гласник РС‘‘, бр. 20/09), 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 здравственој способности - 
доставља изабрани кандидат, подносе се вршиоцу дужнос-
ти начелника Градске управе за опште и заједничке посло-
ве Града. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови‘‘. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

УжИцЕ

куЛтурни Центар ПоЖега
31210 Пожега, Књаза Милоша 8

тел. 031/3825-551

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - друштвеног смера; 3 
године радног искуства у струци; поседовање организатор-
ских способности; предлог програма рада и развоја уста-
нове, као саставни део конкурсне документације. Дирек-
тор се бира на период од 4 године. Пријаве са доказима о 
испуњености услова подносе се на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од 
дана објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: оверену 
фотокопију дипломе и завршеној високој стручној спреми 
стеченој на једном од факултета друштвених наука; радну 
биографију; прилоге којима доказује стручне, организацио-
не и друге квалитете; потврду о радном искуству и стажу; 
уверење да није осуђиван, односно да не постоји забрана 
обављања послова директора Културног центра Пожега; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них. Посебан услов прописан чланом 36 Закона о култури: 
четворогодишњи план унапређења рада Културног центра 
Пожега. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Ближа обавештења могу се добити на горенаве-
дени број телефона или лично у Културном центру Пожега.

Администрација и управа

Обука за активнО  
тражење пОсла
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Центар за СоЦијаЛни рад
31210 Пожега, Немањина бб

тел. 031/812-572

Лекар опште праксе
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет; положен стручни испит; да кандидат има 
лиценцу коморе здравствених радника или да је поднео 
захтев за добијање лиценце; држављанство РС; општа 
здравствена способност; да није кривично гоњен и осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци. Уз пријаву кандидат подноси: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о траженој стручној спреми; 
уверење о положеном стручном испиту; лиценцу Коморе 
здравствених радника или доказ да је поднео захтев за 
добијање лиценце; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење 
МУП-а РС од надлежне полицијске управе да није еви-
дентиран у казненој евиденцији (не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење о општој здравственој способности (не 
старије од 6 месеци) изабрани кандидат дужан је доставити 
у року од 8 дана од дана уручивања одлуке о избору. Све 
копије докумената морају бити оверене. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

вАљЕво

оПштинСка уПрава уБ
14210 Уб, 3. октобра 4

тел. 014/411-622, лок. 237

Радник за обављање послова ИТ 
администратора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
Правилником о систематизацији радних места у Општин-
ској управи Општине Уб, прописани су и следећи посебни 
услови: VI/1 степен или основне академске или струковне 
студије 180 ЕСПБ - пословна информатика, са најмање 12 
месеци радног искуства и положен стручни испит (за рад 
у државним органима). Наведену документацију о испуња-
вању општих и посебних услова слати на горенаведену 
адресу. Више информација на горенаведени број телефона, 
Гордана Љубичић, виши сарадник за персоналне послове.

оПштинСка уПрава Љиг
14240 Љиг, Карађорђева 7

тел. 014/3445-113

Имовинско-правни послови и јавне 
набавке

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: виша школска спрема - VI степен или основне 
академске или струковне студије 180 ЕСПБ, правног смера, 
са најмање 12 месеци радног искуства на одговарајућим 
пословима, положен државни стручни испит. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

СзФр „СаЊа“
Космајац Александра

11000 Београд, Славујев венац 3
тел. 063/205-422

Женско - мушки фризер
УСЛОВИ: завршена средња школа или релевантан курс за 
женско - мушког фризера, радно искуство од минимум 3 
године на пословима женско - мушког фризера, пробни рад 
један месец. Заинтересовани кандидати се јављају на број 
телефона: 063/205-422, Александри Космајац. Рок за прија-
ве је 15 дана од дана објављивања.

„П Б П“ Сзр
Предузетник ПотПара СЛавиша

21208 Сремска Каменица, Б. Гавриловића 43
тел. 021/6465-647

Мушко - женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: завршена школа или курс за фризера, радно иску-
ство од једне године у струци. Уз пријаву на оглас потребно 
је поднети: диплому о стеченој школи или курсу и кратку 
биографију. Кандидати који испуњавају услове из огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни 
однос. Пријаве слати на горенаведену адресу или се јавити 
на број телефона: 063/663-332. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

„еLBRACO GROUP“ Dоо
ПредузеЋе за ПроизводЊу, трговину и уСЛуге

25000 Сомбор, Српских владара 46
e-mail: posao@еlbraco.rs

Продавац у малопродајном објекту
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, продавац; IV степен 
стручне спреме, економски техничар, возачка дозвола „Б“ 
категорије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, 
Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - почетни ниво, рад 
у сменама, пробни рад 1 месец, пожељно радно искуство. 
Слање пријава за запослење мејлом. Рок за пријаву је до 
09.05.2014. године.
      

„еLITTe - PALIĆ“ Dоо
24413 Палић, Парк хероја 15

тел. 024/753-245

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, кувар, 12 месеци 
радног искуства, познавање страних терминолошких изра-
за - јела и пића, рад у сменама, обезбеђен превоз, обез-
беђена исхрана, пробни рад 3 месеца.

Собарица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен, основно образовање, рад у смена-
ма, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, пробни рад 1 
месец.

Администрација и управа/Трговина и услуге

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА пРАВА АДРЕСА:

   Трговина и услуге



Бесплатна публикација о запошљавању 15  30.04.2014.  |  Број 567-568  |   

ОСТАЛО: Јавити се у ресторан „Мала гостиона“ - Дирек-
ција на Палићу, од понедељка до петка, од 08,00 до 16,00 
часова или се јавити на број телефона: 024/753-246. Лице 
за контакт: Ливиа Сикора. Рок за пријаву је до 31.05.2014. 
године.

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.

„SUN & SeA“ Dоо TRAVeL аGeNCY
24000 Суботица, Димитрија Туцовића 8а
e-mail: sunаndsеаtravelagency@gmail.com

Продавац туристичких аранжмана
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, туристичког или 
друштвеног смера, 12 месеци радног искуства у облати 
туризма, пожељно знање мађарског и енглеског језика на 
средњем нивоу, рад на рачинару, рад у сменама. 

ОСТАЛО: Радне биографије доставити на горенаведену 
мејл адресу. Рок за пријаву je до 30.05.2014. године.

„вуд - Марк“
уСЛуге СМештаја и иСХране

24000 Суботица, Васе Стајића 1
тел. 069/2010-310

Конобар
на одређено време од 12 месеци

3 извршиоца
УСЛОВИ: минимум осмогодишња школа, пожељно знање 
мађарског језика, али није услов, рад у сменама, ноћни рад, 
пробни рад 1 месец. 

ОСТАЛО: Јавити се лично на адресу: Васе Стајића 1, рад-
ним данима, од 10,00 до 12,00 часова или на број телефо-
на: 069/2010-310. Лице за контакт: Марко Вучковић. Рок за 
пријаву је до 10.05.2014. године.

Сзр СервиС „еЛектрон“
24300 Бачка Топола, Гоце Делчева 12

тел. 063/585-678, 065/5856-738

Ауто-електричар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-електричар, 
познавање нове генерације мотора и гасног система, возач-
ка дозвола „Б“ категорије, рад на терену.

Ауто-механичар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар, позна-
вање нове генерације мотора и гасног система, возачка 
дозвола „Б“ категорије, рад на терену.

ОСТАЛО: Заинтересована лица могу да се јаве на горенаве-
дене бројеве телефона. Лице за контакт: Зоран Гуљаш. Рок 
за пријављивање је до 30.05.2014. године.

акЦионарСко друштво за трговину
„вишЊиЦа дуЋани“

11000 Београд, Црнотравска 13б
e-mail: office@visnjicaducani.rs

Месар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, КВ трговац, радно 
искуство најмање 3 године.

Продавац
10 извршилаца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, пожељна је тровач-
ка школа, радно искуство није потребно.

доо „МетаЛ“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Инжењер заваривања
УСЛОВИ: VII/VI степен, дипломирани машински инжењер/
машински инжењер, поседовање сертификата међународ-
ног инжењера заваривања или технолога заваривања, са 
радним искуством од 12/24 месеца, рад на рачунару (Оffice, 
Интернет, 2D и 3D конструирање, предност имају канди-
дати са знањем ProЕ или Solid Wоrks), добро познавање 
техничке документације, познавање и примена стандарда 
у производњи челичних конструкција, положен возачки 
испит „Б“ категорије, знање енглеског или немачког јези-
ка, радни однос се заснива на неодређено време, пробни 
рад 3 месеца. Оглас је отворен најмање 15 дана, односно 
до попуне радног места. Пријаве се шаљу на горенаведену 
адресу, е-mail: zaposlenje@metalcuprija.cо.rs, број телефона 
за контакт: 035/8470-904, 035/472-160.

доо „МетаЛ“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Руководилац производње
УСЛОВИ: VII/VI степен стручне спреме, машинске струке 
и најмање 3 године радног искуства на пословима руко-
вођења у производњи, са активним знањем енглеског или 
немачког језика, са положеним возачким испитом „Б“ кате-
горије, са знањем рада на рачунару (Оffice, Интернет, 2D 
и 3D конструирање, предност имају кандидати са знањем 
ProЕ или Solid Wоrks), спремност за тимски рад. Делокруг 
рада: организује рад у производњи, руководи процесом 
производње, стара се о извршењу плана производње по 
квантитету, квалитету и року, надзор над процесом про-
изводње. Радни однос се заснива на неодређено време, са 
пробним радом. Оглас је отворен 15 дана, односно до попу-
не радног места. Пријаве и CV слати на горенаведену адре-
су, е-mail: zaposlenje@metalcuprija.cо.rs.

„татравагонка БратСтво“ доо
24000 Суботица, Биковачки пут 2

Контролор квалитета
на одређено време

Опис посла: врши утврђивање статуса квалитета произ-
вода по технолошким фазама њихове израде на основу 
испуњености захтева за њихов квалитет који је прописан 
стандардима, упутствима и овереном техничком докумен-

Трговина и услуге/Индустрија и грађевинарство

Индустрија и грађевинарство
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тацијом фабрике уз примену планских метода контроле 
(упоређивањем, визуелним прегледом, мерењем са етало-
нираним мерилима и др.), врши надзор над поштовањем 
спровођења прописаног технолошког поступка код оправке 
- израде производа или његових саставних делова, под-
склопова или склопова, врши оверу оствареног статуса ква-
литета производа утврђеног спроведеном контролом, као 
и документовање истог у за то плански прописане обрас-
це, врши израду, обједињавање и документовање плански 
прописане контролне документације која је настала кроз 
процес фазне контроле производа - производње.
УСЛОВИ: средња стручна спрема - машински смер, потреб-
но претходно радно искуство минимум 3 године на посло-
вима контролора - фазног контролора, познавање рада 
на рачунару - основни пакет (Word, Excel, mail, Интернет), 
пожељно знање једног страног језика (енглески/немачки), 
висок ниво одговорности према послу, тачност, активна 
ангажованост, уредност и спремност за тимски рад, анали-
тичко и пословно размишљање, кооперативност, комуни-
кативност, одлучност и самосталност у раду, добре органи-
зационе способности и спремност на стално усавршавање. 
Биографију и пропратно писмо послати на е-mail: info@
tvbratstvo.rs или на горенаведену адресу, до 22.05.2014. 
године. Биће контактирани само кандитати који уђу у ужи 
избор.

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.

доо „МетаЛ - Цинкара“ ЋуПрија
ПоСЛовна јединиЦа инЂија
22320 Инђија, Војводе Путника бб

тел. 022/2150-068
е-mail: zaposlenje@metalcinkara.cо.rs

Руководилац производње
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани хемичар/
металург/машински инжењер; 3 године радног искуства 
на пословима руковођења; пробни рад 3 месеца; актив-
но знање енглеског или немачког пословног језика; знање 
употребе рачунара (МS Оffice) и употребе информационог 
система друштва; возачка дозвола „Б“ категорије. Од кан-
дидата се очекује: усмереност ка резултату и постизању 
циљева, стручно знање и функционална оспособљеност, 
управљање променама, позитиван однос према променама 

и стално побољшање, управљање односима са стран-
кама, познавање система квалитета, професионалност, 
припадност и заузимање, комуникативност, ситуацијско 
руковођење и делегирање, управљање активностима 
запослених на раду, познавање организационог упра-
вљања, аналитичко размишљање, креативност и инова-
тивност, способност одлучивања и процене, управљање 
заштитом здравља и безбедности на раду, спровођење 
законских и организационих прописа, познавање примар-
не производне технологије, перманентно оспособљавање 
и усавршавање. Оглас је отворен до попуне радног места. 
Пријаве и CV слати поштом на адресу: Метал - Цинкара 
д.о.о. Инђија, Војводе Путника бб, нa е-mail: zaposlenje@
metalcinkara.cо.rs, број телефона за контакт: 022/2150-
068. О нама можете више сазнати на веб страници: www.
metalcinkara.cо.rs.

доМ здравЉа Бојник
16205 Бојник, Стојана Љубића бб

тел. 016/820-254

Медицинска сестра гинеколошко - 
акушерског смера

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра 
гинеколошко - акушерског смера, положен стручни испит. 
Уз пријаву поднети следећу документацију: кратку биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, лекарско уверење 
и оверену фотокопију радне књижице. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са пратећом документацијом могу се поднети лич-
но или послати на адресу Дома здравља Бојник. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

оПшта БоЛниЦа ПараЋин
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Виши радиолошки техничар
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер радиолошки тех-
ничар (VI степен стручне спреме), положен стручни испит. 
Кандидат мора да поседује психофизичку и здравствену 
способност за рад под посебним условима и сменски рад. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, 
диплому о завршеној школи наведеној у условима за засни-
вање радног односа, потврду о положеном стручном испи-
ту, фотокопију радне књижице, уверење са евиденције 
Националне службе за запошљавање. Приложити фото-
копије тражених докумената. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, као и документа који-
ма се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у 
писарницу Опште болнице Параћин или послати на наведе-
ну адресу. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непот-
пуном или неодговарајућом документацијом неће бити раз-
матране. По завршеном конкурсу предата документа неће 
се враћати кандидатима.

Индустрија и грађевинарство/Медицина

 Mедицина

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту



Бесплатна публикација о запошљавању 17  30.04.2014.  |  Број 567-568  |   

доМ здравЉа ЉуБовија
(Са стационаром)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
VI степен стручне спреме, медицинска школа, занимање: 
виша медицинска сестра - техничар; обављен приправнич-
ки стаж и положен стручни испит, упис у именик коморе, 
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас 
подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији, следећа 
документа: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном, диплому о завршеној школи, занимање: 
виша медицинска сестра - техничар; уверење о положе-
ном стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од 
надлежне коморе, упис у именик коморе; уверење Нацио-
налне службе за запошљавање о дужини чекања на посао 
по положеном стручном испиту; потврду о радном искуству 
након положеног стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите; пожељно познавање рада на рачуна-
ру. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу Дома 
здравља, у року од 8 дана од дана објављивања, са назна-
ком: „Оглас за пријем радника“. Неблаговремене и непот-
пуне 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.

СПеЦијаЛна БоЛниЦа за
ЦереБраЛну ПараЛизу и
развојну неуроЛогију

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Доктор медицине
уз пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, 
лиценца за рад, познавање рада на рачунару у програми-
ма: Word, Excel и Интернет, знање једног страног језика, 
пожељно радно искуство 2 године, као и искуство у раду 
са децом.

Дипломирани дефектолог
уз пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: дефектолошки факултет, положен стручни испит, 
познавање рада на рачунару у програмима: Word, Excel и 
Интернет, знање једног страног језика, пожељно искуство 
у раду са децом ометеном у развоју.

Возач
уз пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема - саобраћајне или машин-
ске струке, возачки испит „Ц“ или „Д“ категорије, радно 
искуство 1 година, лекарско уверење о посебној здравстве-
ној способности.

Спремачица
уз пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: ПК или НК (основна школа), познавање хигијен-
ског минимума.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног радника
УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен, општи или 
педијатријски смер, положен стручни испит, радно иску-
ство најмање 6 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе ове-
рене фотокопије: допломе о завршеној школи, извода из 
матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потвр-
де да се против лица не води судски поступак, доказа о 
радном искуству, а за радна места која захтевају посебне 
доказе доставити лекарско уверење о посебној здравстве-
ној способности, доказ о познавању рада на рачунару и 
доказ о знању једног страног језика. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковертама, на 
адресу: Специјална болница за церебралну парализу и раз-
војну неурологију - правна служба.

доМ здравЉа
„др Сава СтанојевиЋ“

37240 Трстеник, Светог Саве 49
тел. 037/714-150

Зубни техничар
на одређено време до годину дана, због повећаног 

обима посла
Опис послова: обавља средње сложене послове стомато-
лошке протетике у области дечје и превентивне ортопедије 
вилица и лица и друге послове у оквиру струке.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер зубних 
техничара и положен стручни испит. Уз пријаву кандидати 
треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса: 
доказ о стручној спреми (оверене фотокопије дипломе о 
завршеној школи и уверење о положеном стручном испи-
ту).

Спремачица
на одређено време до годину дана, због повећаног 

обима посла
Опис послова: обавља послове одржавања чистоће у 
здравственим просторијама.
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву кандидати 
треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса: 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.
ОСТАЛО: Приликом избора предност ће имати кандида-
ти који имају радно искуство на пословима у здравстве-
ној установи. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
огласа достављати поштом или лично, у року од 8 дана од 
дана објављивања, на горенаведену адресу. Кандидати ће 
о одлуци о избору кандидата бити обавештени у року од 30 
дана од дана истека рока за достављање пријава.

Медицина
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доМ здравЉа крушеваЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Виша медицинска сестра
за рад на пословима патронажне сестре у 

Служби поливалентне патронаже Дома здравља 
Крушевац, на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: завршена виша медицинска школа или висока школа 
струковних студија - VI степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о 
упису у Комору.

Медицинска сестра - техничар за послове 
тимске сестре

за рад у Одељењу за здравствену заштиту деце 
школског узраста, Службе за здравствену заштиту 

деце и омладине Дома здравља, на одређено 
време ради замене привремено одсутне запослене
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
средња медицинска школа - IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или 
решење о упису у Комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за 
које радно место се пријављују, кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном, изјаву да су здравствено способ-
ни за тражене послове и да се против њих не води кривични 
поступак, оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверену фотокопију, оверену фотокопију решења о упису 
у Комору медицинских сестара и техничара или оверену 
фотокопију лиценце за рад. Изабрани кандидати пре засни-
вања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос и уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабра-
ни кандидат не достави наведена документа у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом доставити на наведену адресу.

СПеЦијаЛна БоЛниЦа
36300 Нови Пазар, Бањски пут бб

тел. 020/371-559, 371-623

Лекар специјалиста неурологије
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 
VII степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет, положен стручни испит, завршена специјализација из 
области неурологије. Уз пријаву кандидати подносе: доказ 
о поседовању стручне спреме, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној специјализацији из области неурологије, 
молбу у којој је наведено радно место за које се канди-
дат пријављује, кратку биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из поли-
цијске управе или полицијске станице) за кривична дела, 
што их чине неподобним за рад у здравственој установи и 
уверење о здравственој способности кандидата. Пријаву са 
документацијом доставити на адресу: Специјална болница 

за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски 
пут бб, 36300 Нови Пазар или лично у просторијама болни-
це, у канцеларији секретара. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

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.

ПоништеЊе деЛа конкурСа
здравСтвени Центар уЖиЦе

31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

Конкурс објављен 16.04.2014. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: док-
тор медицине, за рад у ОЈ Дом здравља Ужице, 
на одређено време на замени радника на дужем 
одсуству. У осталом делу конкурс је непромењен.

здравСтвени Центар уЖиЦе
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255

Доктор медицине
за рад у ОЈ Општа болница Прибој, 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 Општа болница Ужице, на одређено 

време на замени радника на дужем одсуству

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

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

време на замени радника на дужем одсуству
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа одговарајућег смера, положен стручни 
испит.

Медицина
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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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно 
назначеним радним местом на које се конкурише, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту 
и краћу биографију. Пријаве са потребном документацијом 
слати на горенаведену адресу. Одлуку о пријему донеће 
директор Здравственог центра, у року од 30 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

универзитетСка деЧја кЛиника
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена на сту-
дијама изнад 08,50, положен стручни испит, пробни рад 3 
месеца, познавање најмање једног светског језика. Канди-
дати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију 
личне карте, фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију радне књижице, фотоко-
пије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о 
обављеном раду од стране начелника служби здравствених 
установа на меморандуму, времену проведеном на раду и 
оценама рада кандидата - уколико их кандидат поседује. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство раду, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове на које се примају. 
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем док-
тора медицине на неодређено време“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

аПотека „невен“
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 32а

тел. 034/813-695, 062/421-361

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармаце-
утски факултет, положен стручни испит. За више инфор-
мација и ради договора позвати лице за контакт: Милојка 
Јевђића, на горенаведене бројеве телефона. Оглас је отво-
рен до попуне радног места.

ПоништеЊе огЛаСа
доМ здравЉа БеЛа ПаЛанка

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2
Оглас објављен 16.04.2014. године у публикацији 
„Послови“, за радна места: медицинска сестра - тех-
ничар општег смера, лабораторијски техничар и 
хигијеничар, поништава се у целости.

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, 
кандидат мора да испуњава и следеће услове: VI степен 
стручне спреме, завршена виша медицинска школа одго-
варајућег смера или IV степен стручне спреме, завршена 
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, који се достављају у оригина-
лу 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 да испуњава 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 и 
уверење о положеном стручном испиту, који се достављају 
у оригиналу или у овереним фотокопијама.

Хигијеничар
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће посебне услове: нај-
мање II степен стручне спреме, завршена основна школа и 
познавање хигијенског минимума. Уз пријаву на оглас при-
ложити: диплому о стеченом образовању, која се доставља 
у оригиналу или у овереној фотокопији.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са краћом биогра-
фијом је осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ и на сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Пријаве слати на адресу Дома здравља, са назна-
ком: „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Медицина

У служби 
клијената
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бЕогрА д

рударСко - геоЛошки ФакуЛтет
универзитета у Београду

11000 Београд, Ђушина 7

Ванредни професор за ужу научну област 
Петрологија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области којој припада ужа научна област. Остали услови 
утврђени су одредбама члана 64 став 7 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008, 
44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: биографија, оверена фото-
копија дипломе о докторату, списак радова и радови. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

виСока МедиЦинСка шкоЛа
СтруковниХ Студија

„МиЛутин МиЛанковиЋ“
11040 Београд, Црнотравска 27

Предавач за ужу научну област 
Психијатрија

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистратура или 
одговарајућа специјализација из горенаведене уже научне 
области, радно искуство. Документа која је потребно доста-
вити: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотоко-
пија дипломе VII степена и оверена фотокопија дипломе 
VII/2 степена или оверена фотокопија дипломе одгова-
рајуће специјализације, доказ о радном искуству. Наведена 
документа доставити поштом на адресу: „Правна служба - 
за конкурс“, Висока медицинска школа струковних студија 
„Милутин Миланковић“, Црнотравска 27, 11040 Београд. 
Услови за избор у звање предавача предвиђени су Законом 
о високом образовању и општим актима Високе медицин-
ске школе струковних студија „Милутин Миланковић“, Бео-
град. Пријаве на оглас достављају се у року од 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

теХниЧка шкоЛа „зМај“
11080 Земун, Ауто-пут 18

тел. 011/2600-667, 3018-945

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59, 
чл. 8 став 2 и чл. 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања: одговарајуће 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 10.09.2005. године или високо образо-
вање стечено на основним студијама у трајању од четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005 године; да испуњава услове за наставника 
средње стручне школе, дозвола за рад, најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван 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 родоскр-
нављење, 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 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 кандидат 
подноси: оверену копију дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању (не старије од шест месеци), 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту 
- дозволи за рад (не старије од шест месеци), потврду о 
раду у установи на пословима образовања и васпитања, 
уверење о држављанству РС (не старије од шест месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, уверење да против 
њега није покренута истрага, нити подигнута оптужница 
код надлежног суда (не старије од шест месеци), овере-
ну копију радне књижице, доказ о знању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику), преглед 
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

   У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о 
раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља 
установа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току рад-
ног односа утврди да не испуњава услове из става 1 
овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском 
прегледу у надлежној здравственој установи на захтев 
директора.

Наука и образовање
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кретања у служби са биографским подацима и прегледом 
програма рада директора, остала документа која могу пос-
лужити приликом доношења одлуке о избору. Уверење да 
кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавља школа. Уверење о здравстве-
ном стању доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
подносе се поштом или лично, у затвореној коверти, на 
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе - 
не отварати“. Сва потребна обавештења о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 011/2600-
667. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Документација се прилаже у овереним фотокопија-
ма и не враћа се по окончању конкурса. Неблаговремене, 
неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „кнез Лазар“
11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а

тел. 011/8122-251

Наставник математике

Наставник географије
за 30% радног времена, на одређено време до 
повратка радника са јавне функције, најдуже 4 

године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са јавне 

функције, најдуже до 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава све законом утврђене 
услове за заснивање радног односа сагласно чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, сходно 
Правилнику о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Простветни гласник РС“, бр. 
11/12 и 15/13) и Правилнику о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Кнез Лазар“: одговарајуће образовање; 
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 безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у прородици, 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Потребна доку-
мента: оверена копија дипломе или уверења, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу школе.

ош „Стари град“
11000 Београд, Херцег Стјепана 7

тел. 011/3391-118

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања, да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) за наставника те 

врсте школе, за педагога или психолога, поседовање доз-
воле за рад, обука и положен испит за директора школе, 
најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, психичка, физичка и здравствена 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 дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије, знање језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверен препис или фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, ове-
рен препис или фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно лиценци за наставника, педагога или пси-
холога, потврду о радном искуству - доказ да кандидат има 
најмање 5 година радног стажа у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци), уверење надлежног суда да 
није под истрагом, биографске податке са кратким прегле-
дом радног искуства и предлогом програма рада директо-
ра школе, остала документа за која кандидат сматра да су 
од утицаја на доношење одлуке о избору. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подносе се пре закључења уговора о раду, 
а доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности. Приликом доношења одлуке о избору, Школски 
одбор ће вредновати и резултате и достигнућа кандидата у 
области васпитања и образовања и унапређења рада шко-
ле у последњих 5 година. Пријаве се подносе на наведену 
адресу школе, препорученом поштом или лично секретару 
школе, од 08,00 до 14,00 сати, са назнаком: „За конкурс“, у 
року од 15 дана од дана објављивања.

универзитет у Београду
ФакуЛтет за ФизиЧку ХеМију
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/3336-601

Нaставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Физичка хемија - 

спектрохемија, за предмете: Молекулска 
спектрохемија и Фотохемија, на Факултету 

за физичку хемију

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора наука; научни, односно стручни радови објављени у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама, од 
значаја за ужу научну област за коју се бира; неосуђива-
ност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању; остали услови утврђени одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и 
доказима о испуњености услова конкурса доставити архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

 Наука и образовање
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универзитет у Београду
геограФСки ФакуЛтет

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Доцент за ужу научну област Физичка 
географија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже 
научне области за коју се бира; научни, односно стручни 
радови објављени у научним часописима или зборницима 
са рецензијама и способност за наставни рад. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/2010, 93/12 и 89/13), Статутом Факултета и Критерију-
мима за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити на наведену адресу Факултета, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

еконоМСко-трговинСка шкоЛа Бор
19210 Бор, Београдска 10

тел. 030/2456-310

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуни 
следеће услове: 1. да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. 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 за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; 2. да има дозволу за рад (стручни испит 
- испит за лиценцу); 3. да има обуку и положен испит за 
директора установе; 4. најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да 
није осуђиван правноснажном пресудом суда за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 7. држављанство 
Републике Србије; 8. да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву са биографијом доставити: 
1. диплому или оверену копију дипломе о одговарајућем 
образовању (не старије од 6 месеци); 2. потврду о година-
ма рада у установи на пословима образовања и васпитања; 
3. уверење о положеном стручном испиту - дозвола за рад; 
4. уверење о држављанству; 5. дозволу за рад директора; 
6. уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима; 7. уверење да кандидат 
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. Доказ 
о испуњавању услова под тач. 5 - кандидат не може доста-
вити (с обзиром да надлежно Министарство просвете није 
организовало полагање испита за директора школе, прија-
ва која не буде садржала наведени документ неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у 

законском року положи испит за директора школе). Доказ 
о испуњености услова под тач. 6 подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о испуњености услова под тач. 
7 - прибавља школа. Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назна-
ком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу 
школе.

виСока шкоЛа Модерног БизниСа
11000 Београд, Народних хероја 30

тел. 011/2600-266

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Менаџмент и маркетинг, за наставне 
предмете: Увод у електронско пословање, 

Менаџерски информациони системи, 
Стратегија електронског пословања

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме.

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Економија и финансије, за наставне 
предмете: Квантитативне методе у бизнису, 

Пословна статистика, Методологија 
научног истраживања, Финансијска 
тржишта и институције, Менаџмент 

осигуравајућих компанија, Окружење ЕУ
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских 
наука.

Асистент за ужу научну област Менаџмент 
и маркетинг

ОСТАЛО: Остали услови за сва радна места утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
44/10), Статутом Високе школе и Правилником о начи-
ну и поступку избора у звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова конкурса (биографија, списак 
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом - доку-
мента у оригиналу или у овереном препису и не старија од 
шест месеци), достављају се на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

оСновна шкоЛа
„СветиСЛав гоЛуБовиЋ МитраЉета“

11273 Батајница, Земун, Далматинске загоре 94
тел/факс: 011/7870-080

e-mail: mitraljetа@open.telekom.rs

Професор ликовне културе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана (до повратка запослене 
са породиљског одсуства)

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање 
прописано Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/2013) и да 
испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13). Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стече-
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ном образовању - оверену фотокопију дипломе; уверење 
о држављанству РС - оригинал или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену 
фотокопију; оверену фотокопију обавештења о положеној 
лиценци (уколико кандидат има лиценцу). Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису 
осуђивани за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа. 

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 
дана од дана обајављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ош „радојка ЛакиЋ“
11000 Београд, Др Александра Костића 1-7

тел. 011/3619-713

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава услова 
прописане чл. 8 став 2, чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образо-
вање 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 васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван 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 примања мита 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 правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство РС.

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 
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, остала документа која могу послужи-
ти приликом доношења одлуке о избору. Пријаве се дос-
тављају на наведену адресу школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

теХниЧка шкоЛа ЖеЛезник
11000 Београд, Југословенска 4

тел. 011/2572-175

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом, и ако има: одго-
варајуће образовање (ове врсте школе и подручје рада), 
дозволу за рад наставника, васпитача, стручног сарадни-
ка (за педагога и психолога), положен испит за директора 
установе, најмање пет година рада у установи (на послови-
ма образовања и васпитања), да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђи-
вано 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 и 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 - на расписани конкурс за избор 
директора кандидат (без обзира да ли је запослен у другој 
установи) је у обавези да достави уверење Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 - 
измена и допуна, 55/13 - измена и допуна), у супротном 
не испуњава услове за директора школе, држављанство 
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад, радну биографију, оквирни план рада 
за време мандата, доказе о поседовању организационих 
способности (факултативно). Наведени услови доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: доказ о држављан-
ству Републике Србије, оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању - дипломе стечене у 
бившим југословенским републикама после априла 1992. 
године, односно оснивања СР Југославије, као и дипло-
ме стечене у Републици Црној Гори после 16. јуна 2006. 
године, морају бити нострификоване, оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања - најмање пет година 
рада у установи (на пословима образовања и васпитања), 
након стеченог одговарајућег образовања, уверење Минис-
тарства унутрашњих послова Републике Србије да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 - измена и допуна, 55/13 - измена и допуна), у 
супротном не испуњава услове за директора школе, радну 
биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о 
поседовању организационих способности (факултативно). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности, као и уверење да се против њега не води истра-
га, нити је покренут кривични поступак, кандидат је дужан 
да достави пре закључења уговора о раду. Пријаве са при-
лозима достављају се на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“, у року од 15 дана од дана објављивања. Одлука о 
избору биће донета у року од 60 дана од дана истека рока 
за подношење пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.
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ош „Станоје МиЉковиЋ“
19229 Брестовац, Маршала Тита 199

тел. 030/436-860

Наставник разредне наставе
у првом циклусу основног образовања и 

васпитања, у издвојеном одељењу школе у 
Метовници

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по образовању: 
професор разредне наставе; мастер учитељ; дипломи-
рани учитељ - мастер и друго прописано образовање из 
подзаконског акта надлежног министра, односно Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. У радни однос ради обављања 
послова наставника разредне наставе може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 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 или основне студије у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 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 (настав-
ник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има захтевано образовање); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 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 
злостављање малолетног лица или родоскрвнављење, 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 добије 
позитивно мишљење на провери психофизичких способ-
ности за рад са ученицима, од стране службе за запошља-
вање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену копију 
или препис дипломе, односно друге јавне исправе о сте-
ченом образовању и доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, а за стечено ака-
демско звање мастер - оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним академским студијама на одговарајућим 
студијским програмима; оверену копију или препис уве-
рења о положеном стручном испиту, односно лиценцу, 
осим за приправника који прилаже фотокопију индекса или 
уверење факултета о положеним испитима из психологије 
и педагогије; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них; фотокопију личне карте. Доказ из казнене евиденције 
прибавља школа. Лекарско уверење (не старије од шест 
месеци) изабрани кандидат доставља школи, пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Одлуку о избору кандидата директор 
ће донети у законском року. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима достави-
ти на адресу школе.

оСновна шкоЛа
„ЉуБиЦа јовановиЋ радоСавЉевиЋ“

19321 Подвршка, Маршала Тита 16
тел. 019/806-003

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, однос-
но стручну спрему према чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, 
бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013): 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 на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске студије, 
односно струковне студије, студије у трајању од три годи-
не или више образовањем). Кандидат поред одговарајућег 
високог образовања из чл. 8 Закона треба да има 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 преноса 
бодова. У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми (не старије од шест месеци), потврду 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова и уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци) и доказ да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Психолошку процену за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити 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 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 - прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс“.
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Сајмови 
запошљавања
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ЧАЧАК

ош „МоМЧиЛо наСтаСијевиЋ“
32300 Горњи Милановац, Иве Лоле Рибара 3

тел. 032/720-393

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања; да кандидат испуњава услове прописане чланом 59, 
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), високо образовање; лиценца или уверење о поло-
женом стручном испиту за наставника, педагога или пси-
холога; најмање пет година радног стажа у области обра-
зовања и васпитања; завршена обука и положен испит за 
директора; држављанство Републике Србије; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван 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 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); да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс достави следећу документацију: биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе, оверен препис дипломе 
о завршеном факултету, оверен препис уверења о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду о 
радном стажу (најмање пет година радног стажа у области 
образовања и васпитања), уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рође-
них, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши Национал-
на служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, по окончању конкурса. Уверење о положеном 
испиту за директора школе се не прилаже (с обзиром да 
Министарство просвете није организовало полагање испи-
та за директора школе, пријава која не буде садржала 
наведени документ неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на 
адресу школе, поштом, са назнаком: „Конкурс за дирек-
тора“ или лично у просторијама школе, од 09,00 до 13,00 
часова. За потребне информације обратити се на број теле-
фона: 032/720-393.

ош „др драгиша МишовиЋ“
32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 1

тел. 032/332-202

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања; да кандидат испуњава услове прописане чланом 59, 
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), одговарајуће високо образовање 
и да испуњава услове за наставника основне школе, за 
школског педагога или психолога, положен стручни испит 
или лиценца у области образовања, уверење о положеном 

испиту за директора установе (пријава која не буде садр-
жала уверење о положеном испиту за директора школе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће 
у обавези да у законском року положи испит за директора 
школе), доказ о радном стажу - најмање пет година радног 
стажа у области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, да је држављанин Републике 
Србије, знање језика на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад, неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично 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 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 (прибавља школа). Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву приложити: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно лицен-
ци за наставника, односно стручног сарадника, потврду о 
радном стажу (најмање 5 година радног стажа у области 
образовања и васпитања, после дипломирања), уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, радну биографију са визијом 
будућег рада школе, доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно). Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се на адресу школе, са наз-
наком: „Конкурс за директора“ или лично у просторијама 
секретара школе, од 09,00 до 14,00 часова. За потребне 
информације обратии се на број телефона: 032/332-202.

МузиЧка шкоЛа
„др војиСЛав вуЧковиЋ“
32000 Чачак, Цара Душана 25

тел. 032/222-282

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања. Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: одговарајуће високо 
образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (високо образовање 
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), за наставника ове врсте 
школе и подручја рада, педагога и психолога; дозвола за 
рад, тј. положен испит за лиценцу, односно стручни испит 
за наставника, педагога и психолога; најмање пет годи-
на радног стажа стеченог у области образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани 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 или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
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слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; 
обука и положен испит за директора школе. Пријава која 
не буде садржала уверење о положеном испиту за дирек-
тора неће се сматрати непотпуном, а кандидат изабран за 
директора који нема положен испит за директора школе 
дужан је да исти положи у року од годину дана од дана 
ступања на дужност, што прописује Закон о основама сис-
тема образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву приложи-
ти: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу за наставника, педагога или 
психолога, потврду о радном стажу, најмање 5 година рад-
ног стажа у области образовања и васпитања, уверење о 
држављанству - не старије од шест месеци, извод из матич-
не књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
- не старије од шест месеци, доказ о знању језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику), биографију 
са прегледом кретања у служби. Уверење о неосуђива-
ности кандидата прибавља школа. Пријава са доказима о 
испуњавању услова подноси се на адресу школе, са назна-
ком: „Конкурс за директора школе“ или лично у просторија-
ма секретара школе, од 09,00 до 13,00 часова. За потреб-
не информације обратити се секретару школе, на бројеве 
телефона: 032/222-228 и 032/311-108.

јАгодИНА

ош „17. октоБар“
35000 Јагодина, Теслина 1

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена - мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије, у 
складу са Законом о високом образовању („Службени глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, да 
испуњава услове за наставника основне школе, за педа-
гога и психолога; дозвола за рад, обука и положен испит 
за директора установе и најмање 5 година рада у устано-
ви образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити 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-васпит-
ни рад. Кандидат је дужан да након прописивања програма 
испита за директора који доноси министар, исти положи у 
законом предвиђеном року.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућем образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту - лиценци, доказ о рад-
ном стажу у просвети, уверење о држављанству Републике 
Србије - не старије од шест месеци, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење основног суда да се не води кривич-
ни поступак, биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и прегледом програма рада за мандатни период. 
Доказ да кандидат није осуђиван у складу са чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - школа прибавља по службеној дужности. Лекар-
ско уверење доставља кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сва документа која се подносе уз пријаву морају бити 
оригинали или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са 
документацијом којом се доказује испуњеност услова слати 
на горенаведену адресу или предати лично у секретаријат, 
у року од 15 дана од дана објављивања. Особа за контакт: 
Милена Келер, секретар школе, број телефона: 035/245-
139.

ФакуЛтет ПедагошкиХ наука
универзитета у крагујевЦу

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

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Специјално педагошке и 
психолошке науке (интерполарни ниво)

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, научни степен 
доктора психолошких наука, способност за наставни рад, 
услови прописани чланом 64 став 5 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05...89/13), 
непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, општим 
актима Факултета и ближи услови утврђени Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст) бр. I-01-13 од 10.01.2014. године. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверене фотокопије диплома о заврше-
ним основним студијама и научном степену доктора наука, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак 
објављених стручних и научних радова, као и саме радове, 
доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом 
за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању и друге доказе о испуњености услова по овом 
конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

КосовсК А мИТровИцА

еЛектротеХниЧка шкоЛа
„МиЛадин ПоПовиЋ“

Сушица

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: одговарајуће високо образо-
вање из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (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 или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
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10. септембра 2005. године), дозвола за рад - лиценца, пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима, држављанство РС, неосуђиваност правноснаж-
ном 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, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за примање или давање мита, за кривична дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја, против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 
4 године. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о 
држављанству (извод из матичне књиге рођених или уве-
рење о држављанству), оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необавезно) и доказе о 
стручним и организационим способностима (необавезно). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, на број телефона: 038/65-350.

КрАгУјЕвАц

универзитет у крагујевЦу
Природно-МатеМатиЧки ФакуЛтет

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

Асистент за ужу научну област Атомска, 
молекулска и оптичка физика, у Институту 

за физику факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске 
студије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен 
стручне спреме, магистар физичких наука уз услов да је 
прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII сте-
пен стручне спреме, доктор физичких наука који је изабран 
у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) 
и у наведеном звању провео највише један изборни пери-
од. Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Факултета и Правилником о системати-
зацији послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Кандидати који конкуришу, поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане Законом и наведе-
ним општим актима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију са подацима 
о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате 
објављених радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве 
на конкурс. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа пово-
дом чињенице да нису правноснажном пресудом осуђени 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској устано-
ви. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

лЕсКовАц

ош „СЛавко зЛатановиЋ“
16000 Лесковац - Мирошевце

тел. 016/3487-242

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, са 88% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник физике
на одређено време до повратка запослене са 

функције, са 60% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава опште услове предвиђе-
не чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања за рад у основној школи; да има одговарајућу 
високу стручну спрему према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставног особља за рад 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 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да је држављанин РС; да зна срп-
ски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидат прилаже доказе под тач. 1, 4 
и 5. Доказ о испуњавању услова под тачком 2 доставља се 
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља 
школа. Психолошка процена способности за рад са децом 
и ученицима спровешће се у сарадњи са надлежном служ-
бом за послове запошљавања. Одлуку о избору кандидата 
донеће директор у року од 8 дана од дана добијања резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима.

НовИ с А д

универзитет у новоМ Саду
акадеМија уМетноСти

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Стручни сарадник за област Музичке 
уметности, ужа област Харфа

са 50% радног времена, на одређено време 4 
године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних ака-
демских студија из области Музичке уметности, ужа област 
Харфа. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије уметности (члан 
119 тачка 1). Закон о високом образовању, Статут Акаде-
мије уметности и Правилник о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на 
сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у сек-
цији „Наставници - Конкурси“). Потребна документа: прија-
ва на конкурс (која мора да садржи назив радног места за 
које кандидат конкурише), списак документације која се 
прилаже, контакт адреса и број телефона, оверена фото-
копија дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о 
некажњавању издато од МУП-а (не старије од 6 месеци), 
лична карта (фотокопија или очитана биометријска лична 
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карта), попуњен образац биографских података (образац 
2Б), који се налази на сајту Академије уметности (www.
аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“), 
приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остали 
докази о испуњавању услова, у складу са чланом 119 тачка 
1 Статута Академије уметности Нови Сад. Рок за пријаву је 
15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова достављају се на горенаведену адресу.

ош „МиЛета ПротиЋ“
21424 Товаришево, Маршала Тита 62

тел. 021/758-006

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника, 
педагога или психолога стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које 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 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 да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; дозвола за рад; најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; обука и 
положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећу доку-
ментацију: оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, односно лиценцу за наставника, педагога 
или психолога; оквирни план рада за време трајања ман-
дата; потврду о дужини радног стажа у области образо-
вања и васпитања; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, радну био-
графију и уверење о положеном испиту за директора уста-
нове. Пријаве које не буду садржале уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматрати непотпу-
ним, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора установе. Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу, препоруче-
ном пошиљком или лично. Додатне информације о конкур-
су могу се добити од секретара школе, на број телефона: 
021/758-006. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Поднета документација се не враћа.

оСновна шкоЛа
„здравко ЧеЛар“

21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1
тел. 021/760-014

е-mail: rudic.milanka@аbаkusbp.net

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да 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 осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву на кон-
курс: биографски подаци, односно радна биографија; 
оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверена фотокопија уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за 
рад); оверена фотокопија уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не буде садржала уве-
рење о положеном испиту за директора школе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит за директора школе); потвр-
да о раду у области образовања; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; оквирни план 
рада за време мандата. Уверење да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - прибавља школа. Рок за подношење 
пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 021/760-014.

ош „22. авгуСт“
21209 Буковац, Трг жртава геноцида 1

Директор
на период од 4 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 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњава услове за наставни-
ка основне школе, за педагога и психолога, да има дозво-
лу за рад, обуку и положен испит за директора установе 
(директор који нема положен испит дужан је да га положи 
у року од годину дана од дана ступања на дужност) и нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
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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; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад.
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 установе о раду у области образовања и 
најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 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 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 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 (уверење прибавља школа); уверење о држављан-
ству РС (не старије од шест месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (не старији од шест месеци); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (не старије од шест месеци); остала 
документа која могу послужити приликом доношења одлу-
ке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве се 
достављају на горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Ближа обавештења могу се добити у секретарија-
ту школе, на број телефона: 021/826-020.

ош „здравко ЧеЛар“
21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1

тел. 021/760-014
е-mail: rudic.milanka@аbakusbp.net

Ложач (руковалац парних котлова)
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању и 
положен испит за руковаоца парних котлова; да кандидати 
испуњавају услове из члана 120 став 1 тач. 1-5 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана 
пре закључивања уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 - 
прибавља школа. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе, доказ о положеном испиту, уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ош „Жарко зреЊанин“
21423 Обровац, Краља Петра I 73

тел. 021/768-014

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање за наставника, васпи-

тача или стручног сарадника из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања; дозвола за рад 
(лиценца или положен стручни испит); обука или поло-
жен испит за директора установе; најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити 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; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; држављанство Републике Србије; да је кандидат про-
шао обуку или положио испит за директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверену фотокопију, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ о поседовању 
лиценце за рад, односно стручном испиту - оверену фото-
копију, потврду о радном искуству у установи на послови-
ма образовања и васпитања (након стеченог одговарајућег 
образовања), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци) - оригинал или оверену фотокопију, биографију 
са кратким прегледом кретања у служби, предлог програ-
ма рада директора школе (будућа визија школе, циљеви и 
задаци у раду, планиране активности) - необавезно, доказ 
о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом прибавља школа, пре закљу-
чења уговора са изабраним кандидатом, а извод из казне-
не евиденције МУП-а прибавља школа по службеној дуж-
ности, након поднетих пријава на конкурс. С обзиром да 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није 
донело подзаконски акт који уређује програм обуке у скла-
ду са стандардима компетенција директора, програм испи-
та, начин и поступак полагања испита за директора устано-
ве, пријава која не буде садржала наведени документ неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у оба-
вези да у законском року, по доношењу подзаконског акта, 
положи испит за директора. Рок за подношење пријава је 
15 дана. Пријаве слати на горенаведену адресу или доста-
вити лично код секретара школе, са назнаком: ‚‘Конкурс за 
директора‘‘. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ош „Жарко зреЊанин“
21473 Маглић, Иве Лоле Рибара 13

тел. 021/785-009

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да 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 
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ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Документа која се достављају уз 
пријаву на конкурс: оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању, оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту (дозвола за 
рад - лиценца), оверена фотокопија уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не буде садр-
жала уверење о положеном испиту за директора школе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће 
у обавези да у законском року положи испит за директора 
школе), доказ о радном стажу, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, био-
графија са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе. Уверење да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - прибавља школа. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве се достављају на наведену адресу, са наз-
наком: „Конкурс за директора“. Ближа обавештења могу се 
добити на број телефона: 021/785-009.

ФакуЛтет теХниЧкиХ наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Наставник у звање ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Телекомуникације и обрада сигнала
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука из области дигиталне обраде сигнала, искуство у 
држању наставе из предмета Обрада слике у медици-
ни, значајан број публикација (пожељно пет или више) у 
врхунским међународним часописима (М21 категорије) са 
СЦИ листе уз добру цитираност, искуство и успех у учешћу 
на ЕУ финансираним пројектима и јасан план и перспекти-
ва за учешће на Хоризонт 2020 пројектима, искуство у одр-
жавању и развоју односа са индустријом, могућност оства-
ривања веза са међународним академским институцијама и 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Енергетска електроника, машине и 

погони
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен факултет 
електротехничке струке, докторат из области електро-
технике и рачунарства, искуство у извођењу наставе на 
основним академским студијама у области електротехнике, 
ангажман на научноистраживачким пројектима Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС, ангажман 
на научно - истраживачким пројектима Покрајинског секре-
таријата за науку и технолошки развој АП Војводине, иску-
ство у сарадњи са привредом кроз учешће у реализацији 
стручних пројеката и услови прописани чланом 64 Закона о 
високом образовању.

Наставник у звање доцента за ужу област 
Логистика и интермодални транспорт

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктор 
техничких наука - област саобраћајно инжењерство, радно 
искуство у настави и истраживачком раду за дату струч-
ну област и услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању.

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Телекомуникације и обрада сигнала
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука из области телекомуникације и обрада сигнала, иску-
ство у држању наставе из предмета из области дигиталне 
обраде сигнала, са посебним нагласком на аудио сигнале, 
значајан број публикација у међународним часописима са 
СЦИ листе, као и примењивих техничких решења развије-
них на бази научно - истраживачких резултата, искуство у 
учешћу на пројектима финансираним од стране Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и перспектива 
за учешће у Хоризонт 2020 пројектима и услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању.

Наставник у звање предавач за ужу научну 
област Инжењерство и менаџмент медија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет друштве-
них наука, постдипломске студије из области менаџмен-
та, докторат из области менаџмента медија или кри-
зног менаџмента, радно искуство у наставном процесу 
из области менаџмента медија или кризног менаџмента у 
трајању од најмање 5 година и услови прописани чланом 
64 Закона о високом образовању.

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу стручну, уметничку, односно научну 

област Електроенергетика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства, искуство са дист-
рибутивним менаџмент системима и услови прописани чла-
ном 71 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (навести назив уже науч-
не области) потребно је приложити доказе о испуњености 
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије 
диплома и додатак дипломи, доказ о држављанству, ориги-
нал извода из матичне књиге рођених, уверење да канди-
дат није кривично гоњен, списак објављених научних радо-
ва, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену 
адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве. Рок за пријаву је 15 
дана.

пАНЧЕво

ош ‚„Предраг коЖиЋ‘‘
26224 Дубовац, Цара Лазара 94

тел. 013/767-081, 767-008
e-mail: оsdubovac@hemo.net, оsdubovac@cat.rs

www.predragkozic.wеbs.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања (високо образо-
вање стечено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије, у складу 
са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); да кандидати 
имају психичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном судском 
пресудом за кривично дело за које се изриче безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног детета, запуштање или злостављање малолетног лица 
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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 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - школа прибавља уверење по службеној дуж-
ности од надлежне полицијске управе, најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог високог образовања (са описом послова 
које је кандидат обављао у установи образовања и вас-
питања). Директор се бира на период од четири године. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима издаје надлежна 
служба медицине рада и тражиће се од изабраног канди-
дата. Кандидат је дужан да пријаву на конкурс својеручно 
потпише. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови‘‘. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно 
предата школи, пре истека рока утврђеног у конкурсу или 
је пре истека тог рока предата у пошти у облику препору-
чене пошиљке.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену копију 
дипломе/уверења о стеченом високом образовању, уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену копију), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену копију), оверен препис/фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту, прописану и оверену потврду о радном искуству, 
преглед кретања у служби са биографским подацима (нео-
бавезно), оквирни план рада за време мандата - својеручно 
потписан. Пријаве на конкурс са доказима које кандидати 
треба да поднесу могу се доставити поштом на наведену 
адресу или лично предати у секретаријат школе, са назна-
ком: „Конкурс за директора‘‘. Документа се не враћају по 
окончаном поступку. Ближе информације могу се добити у 
секретаријату школе, на број телефона: 013/767-008.

пИроТ

шоСо „МЛадоСт“
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

тел. 010/312-622

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо образо-
вање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена - мастер академске студије, специјалистич-
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) за наставника ове врсте школе, за педагога или психо-
лога; да имају дозволу за рад - лиценцу, односно положен 
стручни испит за наставника, педагога или психолога; да 
испуњавају остале услове за наставника, педагога или пси-
холога из чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања: психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, неосуђиваност 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, држављанство Републике Србије и 
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, 
најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог 
образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оверен препис/фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених или уверење о држављанству); потврду о 
радном искуству на пословима образовања и васпитања; 
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); преглед кретања у служби са био-
графским подацима (необавезно); доказе о својим струч-
ним, организационим и другим способностима (необавез-
но). Одговарајуће лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља кандидат који је одлуком школског одбора 
изабран за директора, у року од три дана од дана доно-
шења одлуке. Доказ о неосуђиваности кандидата при-
бавља школа по службеној дужности. Кандидат изабран за 
директора школе дужан је да положи испит за директора у 
року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно 
условима прописаним Законом о основама система образо-
вања и васпитања, као и условима које прописује Минис-
тарство просвете. Директор школе се бира на период од 
четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
010/312-622. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на адресу школе.

пож АрЕвАц

„NS PRO GROUP“ 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.

сомбор

ош „Марко орешковиЋ“
25252 Бачки Грачац, Личка 16

тел. 025/767-004, 767-503

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може се пријави-
ти кандидат који поред општих услова утврђених законом 
испуњава и посебне услове предвиђене Законом о осно-
вама система образовања и васпитања: има одговарајуће 
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09...55/13), стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
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године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; изузетно, на конкурс 
може да се пријави и лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 8 став 3 Закона и најмање 10 година рада у 
установама на пословима образовања и васпитања; посе-
довање лиценце за рад; најмање 5 година рада у устано-
вама на пословима образовања и васпитања; да кандидат 
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 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 полнне 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: диплому (оригинал или ове-
рен препис), доказ о лиценци за рад, доказ о радном стажу, 
уверење о некажњавању (не старије од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), лекарско 
уверење (не старије од 5 месеци) и биографију са кратким 
прегледом кретања у служби. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве се подносе на адресу школе, са назнаком: „За конкурс 
за директора школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање, а ближа обавештење могу 
се добити на бројеве телефона: 025/767-004 и 767-503.

срЕмсК А мИТровИцА

СредЊа шкоЛа
„др ЂорЂе натошевиЋ“
22320 Инђија, Трг слободе 2а

тел. 022/552-373

Секретар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер у складу са Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 
10. септембра 2005. године или дипломирани правник 
који је стекао високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Уз пријаву за учешће на конкурсу учесници су дужни да 
доставе оригинале или оверене копије следећих докумена-
та: дипломе, уверења о држављанству, доказа о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик).

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 
9/2013): 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 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тач. 1 
и 2 мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Лице које је у току 
студија положило испите из педагогије и психологије или 
је положило стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање наведено у претходном пасусу. 
Уз пријаву за учешће на конкурсу учесници су дужни да 
доставе оригинале или оверене копије следећих докуме-
ната: дипломе, уверења о држављанству, потврде висо-
кошколске установе о одговарајућем броју бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и броју 
бодова праксе у установи, односно о положеним испитима 
из педагогије и психологије или уверење о стручном испи-
ту, односно лиценци, доказа о познавању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик).

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада (мушки и женски 

фризер)
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 (висока) или VI (виша) или V степен стру-
чне спреме, без обзира на искуство у случају високе и 
више стручне спреме, а у случају V степена стручне спреме 
потребно је петогодишње искуство, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011, 8/2011 и 9/2013): на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник и вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Лице из тач. 1, 2 и 
3 мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Лице које је у току 
студија положило испите из педагогије и психологије или 
је положило стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање наведено у претходном пасусу. 
Послове наставника практичне наставе може да изводи и 
лице са одговарајућим средњим образовањем и положеним 
специјалистичким, односно мајсторским испитом и петого-
дишњим радним искуством у струци стеченим после спе-
цијалистичког, односно мајсторског испита, петогодишњом 
праксом. Лице са средњим образовањем не мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина. Уз пријаву за учешће на конкурсу учесници су 
дужни да доставе оригинале или оверене копије следећих 
докумената: дипломе, уверења о држављанству, потвр-
де високошколске установе о одговарајућем броју бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и броју бодова праксе у установи, односно о положеним 
испитима из педагогије и психологије или уверење о струч-
ном испиту, односно лиценци, доказа о познавању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик), 
доказа о искуству, уколико је наведено као услов.
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ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат 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-васпит-
ни рад (српски језик). Лекарско уверење изабрани канди-
дат је дужан да достави пре закључења уговора о раду, 
а уверење о некажњавању прибавља школа по службеној 
дужности. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или 
поштом, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

оСновна шкоЛа
„вера МишЧевиЋ‘‘

22306 Белегиш, Краља Петра I 33
тел. 022/361-514, 361-292

e-mail: belegisos@ptt.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

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 висо-
ко образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање 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); дозвола за рад (лиценца) - положен струч-
ни испит за наставника, педагога или психолога (доказ о 
испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс, у 
овереној фотокопији), обука 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 испит за директора), 
најмање пет година у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег високог образо-
вања (потврда мора да садржи: назив послодавца, делат-
ност којом се бави, радно место на које је кандидат био 
распоређен и време трајања рада из области образовања и 
васпитања - потврда се подноси уз пријаву на конкурс); да 
кандидат 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, 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-

минаторно понашање (доказ о испуњености услова при-
бавља школа); 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 горенаведених услова подноси: биографске податке, 
односно радну биографију која ће садржати преглед кре-
тања у служби и предлог рада директора, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 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. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Сва обавештења могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 022/361-
514.

ош „Свети Сава‘‘
22000 Сремска Митровица, Деспота Бранковића 14

тел. 022/625-011

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се 
пријави кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 8 
став 2 и чл. 59. став 5, 12 и 13 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања (‚‘Службени гласник РС‘‘, 
бр. 55/2013) и опште услове: да је држављанин Републи-
ке Србије, наставник или стручни сарадник који је стекао 
високо одговарајуће образовање: на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
поседује дозволу за рад; најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку 
и 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 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. Поред 
молбе са кратком биографијом и дипломе о стручној спре-
ми, кандидати подносе следећа документа којима доказују 
испуњавање тражених услова: уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месе-
ци; уверење о положеном стручном испиту (оригинал или 
оверена фотокопија); потврду о радном стажу у просвети; 
доказ о знању језика на ком се оставрује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику). Уверење да кандидат није осуђиван 
прибавља школа. Одговарајуће лекарско уверење, не ста-
рије од 6 месеци, подноси изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.
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ош „СиМеон араниЦки“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб

тел. 022/363-200

Руковалац централног грејања
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове утврђене чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником о систематиза-
цији радних места ОШ ‚‘Симеон Араницки‘‘ из Старе Пазове: 
да има завршену средњу школу - III степен стручне спреме, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, држављанство Републике Србије, да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба 
да уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе: ове-
рену фотокопију сведочанства о стеченој средњој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом - прибавља школа 
по службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова за заснивање радног односа доставити на адресу 
школе или лично у секретаријат школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
‚‘Послови‘‘. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

оСновна шкоЛа
„душан вукаСовиЋ диоген“
22419 Купиново, Маршала Тита 1

тел. 022/438-114

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава 
услове за наставника основне школе, за педагога и психо-
лога, као и најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 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 и да зна језик на ком се остварује 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-
вола за рад - лиценца; потврду о раду у области образо-

вања или оверену фотокопију радне књижице; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; уверење да против лица није покре-
нута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног 
суда (не старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције 
МУП-а (да кандидати нису осуђивани за дела утврђена чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања); извод из казнене евиденције МУП-а - при-
бавља школа по службеној дужности. Документ о општој 
здравственој способности - лекарско уверење, доставља 
се непосредно пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве са биографијом и пратећом документацијом достављају 
се на наведену адресу школе. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на број телефона: 022/438-
114.

сУбоТИцА

виСока теХниЧка шкоЛа
СтруковниХ Студија

24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-201

Сарадник у настави за ужу научну област 
Развојно машинство

на период од годину дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер машинства. Кандидат поред општих услова треба 
да испуњава и услове утврђене Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Правилни-
ком о условима, начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника и Статутом 
Високе техничке школе струковних студија у Суботици. Уз 
пријаву на конкурс кандидат подноси: биографију са пода-
цима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама првог степена, доказ о статусу сту-
дента дипломских академских или специјалистичких сту-
дија, доказ о укупној просечној оцени на студијама првог 
степена, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених и доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у). 
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доста-
вити секретаријату школе, на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

шАбАц

ош „јевреМ оБреновиЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20

тел. 015/343-154

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

повратка запослене са боловања - породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду мора да испуњава и посебне услове предвиђене 
у чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања и да има одговарајуће образовање (за наставнике 
- да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме пред-
виђен Законом и Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли), да поседује психичку и здравствену 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 најмање три месеца или да није 
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осуђиван за кривична дела 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, против 
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, да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уверење 
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности. 
Поседовање психичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доказује се на основу лекарског уве-
рења приликом заснивања радног односа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одго-
варајућу документацију којом доказују да испуњавају усло-
ве предвиђене законом, односно Правилником, као и овим 
конкурсом: диплому, односно уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци. Сва доку-
мента се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. 
Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

ош „јован ЦвијиЋ“
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

тел. 015/292-022, 292-532

Директор
на мандатни 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 или на основним студијима у трајању од 
најмање 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; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију); диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или 
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању); уверење о положеном стручном испиту 
или положеној лиценци за наставника или стручног сарад-
ника (оригинал или оверену копију); доказ о радном стажу 
у просвети (потврду или оверену фотокопију радне књижи-
це); уверење о положеном испиту за директора установе 
(с обзиром да Министарство просвете није организовало 
полагање испита за директора установе, пријава која не 
буде садржала наведени документ неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат 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 ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се 
након доношења одлуке о избору, а пре закључења уго-
вора о раду); 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, злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примања или давања 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 (при-
бавља школа), уверење да није осуђиван, нити да се води 
кривични поступак, остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Пријављени 
кандидати писмено ће бити обавештен о избору директо-
ра у складу са законом. Пријаве са овом документацијом 
се не враћају 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, од 08,00 до 13,00 часова.

УжИцЕ

уЧитеЉСки ФакуЛтет
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Српски језик и књижевност 

- Методика наставе српског језика и 
књижевности

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: стечен научни назив доктора књижевних наука - 
VIII степен стручне спреме. Пријаве са потпуном докумен-
тацијом слати на горенаведену адресу. Кандидати поред 
општих услова прописаних Законом о високом образовању 
и Статутом Учитељског факултета у Ужицу, морају подне-
ти доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

теХниЧка шкоЛа
„радоје ЉуБиЧиЋ“

31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника 
стручне школе у подручју рада: саобраћај, грађевинарство 
и геодезија, текстилство и кожарство, личне услуге, педа-
гог и психолог; дозвола за рад - лиценца (положен стручни 
испит); најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог високог образо-
вања; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; да кандидат 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 дискриминаторно 
понашање; држављанство РС; да зна језик на ком се ост-
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варује образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверен препис или оверену фотокопију 
лиценце за наставника, педагога или психолога (уверење 
о положеном стручном испиту); потврду да кандидат има 
најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог високог образовања; 
уверење о држављанству РС; биографске податке са кре-
тањем у служби са широм радном биографијом и евенту-
алним прилозима којима доказује своје стручне, организа-
ционе, педагошке и друге способности; доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад у шко-
ли, уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Доказ о здравственој способности доставља канди-
дат који је одлуком Школског одбора изабран за директора 
школе, у року од 3 дана од дана доношења одлуке. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа пре доношења одлуке 
о избору. Кандидат изабран за директора школе дужан је 
да у року и под условима прописаним Законом о основама 
система образовања и васпитања или другим актом које 
пропише Министарство просвете положи испит за директо-
ра школе. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, 
на адресу школе.

МедиЦинСка шкоЛа
31000 Ужице, Немањина 148

тел. 031/3500-531

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставни-
ка стручне школе у подручју рада: здравство и социјална 
заштита, педагог и психолог; дозвола за рад - лиценца 
(положен стручни испит); најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног високог образовања; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; 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 
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 РС; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију лиценце за настав-
ника, педагога или психолога (уверење о положеном струч-
ном испиту); потврду да кандидат има најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог високог образовања; уверење о држављан-
ству РС; биографске податке са кретањем у служби са 
широм радном биографијом и евентуалним прилозима 
којима доказује своје стручне, организационе, педагошке 
и друге способности; доказ о познавању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад у школи, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику. Доказ о 
здравственој способности доставља кандидат који је одлу-
ком Школског одбора изабран за директора школе, у року 
од 3 дана од дана доношења одлуке. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. 

Кандидат изабран за директора школе дужан је да у року 
и под условима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања или другим актом који пропише 
Министарсто просвете положи испит за директора школе. 
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, на горе-
наведену адресу.

вАљЕво

ПоЉоПривредна шкоЛа
Са доМоМ уЧеника „ваЉево“
14000 Ваљево, Владике Николаја 54

тел. 014/225-740

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање 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 средње струч-
не школе за предмете који се изучавају у оквиру плана и 
програма у области пољопривреде, производње и прераде 
хране, односно за педагога и психолога школе; да има пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита 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 правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад; 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да се 
истиче у наставно-педагошком раду, да поседује организа-
ционе и лидерске способности. Кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске подат-
ке са прегледом кретања у служби, доказ о радном стажу, 
односно радном искуству у школи, оверен препис дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен 
препис уверења о положеном стручном испиту или лицен-
цу за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), лекар-
ско уверење (не старије од 6 месеци), да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом у уче-
ницима; 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 програ-
му одговарајуће високошколске установе; доказ о положе-
ном испиту за директора установе (лиценца за директора); 
програм рада за наредни мандатни период; друге прилоге 
којима кандидат доказује своје успехе у наставно-педагош-
ком раду и организационе и менаџерске способности. Шко-
ла прибавља уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у условима за 
избор директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Одлука о избору кандидата биће доне-
та у року од 15 дана од дана истека рока за подношење 
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пријава. Пријаве се достављају непосредно секретаријату 
школе или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

оСновна шкоЛа
„вЛадика никоЛај веЛиМировиЋ“

14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо обра-
зовање из члана 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), одговарајуће високо образовање 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 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да испуњава услове за наставника 
основне школе, педагога или психолога; да има дозволу за 
рад; обуку и положен испит за директора установе (узеће 
се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испи-
та за директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези 
да положи овај испит у законском року, након што минис-
тар просвете, науке и технолошког развоја донесе одгова-
рајући подзаконски акт); најмање пет година рада у устано-
ви 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 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; да поседу-
је држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту - дозволи за рад (лиценци у образовању); потвр-
ду установе као доказ да има најмање пет година рада на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од шест месеци); уверење основног суда да 
се против кандидата не води кривични поступак; лекарско 
уверење као доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 
шест месеци); доказ о знању српског језика (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику). Шко-
ла прибавља уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у условима 
за избор директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса достављају се лично у секретаријат шко-
ле или на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
директора“.

врАњЕ

ош „вук караЏиЋ“
17526 Доњи Стајевац

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држављанство Републи-
ке Србије, пет година стажа у области образовања и вас-
питања, положен испит (лиценца) за директора школе. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фото-
копију дозволе за рад наставника и стручног сарадника, 
лекарско уверење о психичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима, уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци), потврду о радном стажу 
у области образовања и васпитања, биографију са кратким 
прегледом кретања у служби. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс 
за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

уЧитеЉСки ФакуЛтет у враЊу
17500 Врање, Партизанска 14

тел. 017/422-962, 431-960

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Психологија

на одређено време 36 месеци
УСЛОВИ: студент докторских студија из области психоло-
гије или магистар психологије који има одобрену тему док-
торске дисертације. Посебан услов: укупна просечна оцена 
на претходним нивоима студија најмање осам и способност 
за наставни рад. Кандидат уз пријаву подноси: биогра-
фију, библиографију (списак научних и стручних радова и 
саме радове - уколико их има), оверен препис диплома о 
завршеним студијама и потврду о статусу студента одгова-
рајућег нивоа студија или одлуку о прихваћеној - одобреној 
теми докторске дисертације. Пријава се подноси Учитељс-
ком факултету у Врању, Партизанска 14, у року од 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

вршАц

ПредшкоЛСка уСтанова
„ЧароЛија“

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

боловања
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће усло-
ве: има завршену вишу школску спрему, односно одгова-
рајућу високу школску спрему на студијама првог степена 
(основне струковне студије) у трајању од три године (VI 
степен стручне спреме) или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије, 
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VII степен стручне спреме); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; држављанство 
Републике Србије; да 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 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 дискримина-
торно понашање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о сте-
ченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверења) и доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству). Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

ош „јован Стерија ПоПовиЋ“
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116

тел. 013/865-333

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице 
које има одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање 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 кандидат 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 
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; да има дозволу за рад (лиценцу), обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кандидат 
ступа на дужност по окончаном поступку избора регулиса-
ног законом. Изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од годину дана 
од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области 
образовања; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
остала документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору. Школа прибавља 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 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. Докази о 
испуњавању услова конкурса који немају трајни карактер 
не могу бити старији од 6 месеци. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
препорученом поштом или лично, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за директора“. Пријаве се достављају на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на број телефона: 013/865-333.

ЗАјЕЧАр

иСПравка огЛаСа
МедиЦинСка шкоЛа

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5
Оглас објављен 16.04.2014. године у публикацији 
„Послови“, исправља се за радно место: настав-
ник математике, са 85% радног времена, и треба 
да стоји: наставник математике, са 100% радног 
времена, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана.

ЗрЕњАНИН

ош ‚„јоСиФ МаринковиЋ‘‘
23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се 
пријавити лице које испуњава услове прописане чланом 8 
став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 
72/2009, 59/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће висо-
ко образовање за рад који обављају наставници и стручни 
сарадници (чл. 8 став 2 ЗОСОВ): на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван 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 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 дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да има доз-
волу за рад - лиценцу, обуку и положен испит за директора 
установе; најмање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографију са 
кратким прегледом кретања у служби или радном одно-
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су; оригинал или оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оригинал или оверену копију 
уверења о положеном испиту за директора - лиценцу за 
директора, односно положеном стручном испиту; доказ о 
радном стажу; доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) - оригинал или оверена копија (не старије 
од шест месеци); уверење о држављанству - оригинал или 
оверена копија (не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверена копија, не ста-
рије од шест месеци. Уверење да кандидат није осуђиван 
у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - прибавља школа. 
С обзиром да Министарство просвете није организовало 
полагање испита за директора установе, пријава која не 
буде садржала наведени документ неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року - рок од годину дана, положи испит за директора уста-
нове). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Копије докумената морају бити уредно ове-
рене. Пријаве са потребном документацијом о испуњености 
услова, са назнаком: „Конкурс за директора - не отварати‘‘, 
доставити лично или послати поштом, на адресу школе. 
Рок за слање пријава је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови‘‘. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 023/771-041.

ПоништеЊе конкурСа
МедиЦинСка шкоЛа

23000 Зрењанин, Народног фронта 3
Конкурс објављен 23.04.2014. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник географије, са 
10% радног времена, на одређено време ради заме-
не одсутног запосленог преко 60 дана, поништава 
се у целости.

МедиЦинСка шкоЛа
23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, са 10% радног времена
УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипло-
мирани астрофизичар; професор физике - хемије; дипло-
мирани инжењер физике, смер индустријска физика; 
дипломирани физичар за општу физику; дипломирани 
физичар за примењену физику; дипломирани физичар - 
информатичар; професор физике за средњу школу; дипло-
мирани физичар за теоријску и експерименталну физику; 
дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физи-
чар за примењену физику и информатику; дипломирани 
физичар - медицинске физике; дипломирани професор 
физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломи-
рани физичар - мастер физике - метеорологије; дипломи-
рани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани 
физичар - мастер медицинске физике; дипломирани про-
фесор физике - хемије - мастер; дипломирани професор 
физике - информатике - мастер; дипломирани физичар - 
професор физике - мастер; дипломирани физичар - тео-
ријска и експериментална физика - мастер; дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; 
дипломирани физичар - примењена физика и информати-
ка - мастер; мастер физичар (претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
физике); мастер професор физике (претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима из 
области физике). Уколико школа преузимањем или конкур-
сом не заснује радни однос са лицем које испуњава усло-
ве из става 1, наставу и друге облике образовно - васпит-
ног рада из предмета Физика може да изводи и: професор 

физике и хемије за основну школу; дипломирани професор 
физике и хемије за основну школу; дипломирани физико - 
хемичар; дипломирани инжењер електротехнике, смер тех-
ничка физика; дипломирани астроном, астрофизички смер; 
дипломирани астроном, смер астрофизика. Кандидат поред 
општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени 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 (образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва) 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 спреме наставни-
ка, 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 система-
тизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, однос-
но: најмање 15 година (општи услов); одговарајуће обра-
зовање; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 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 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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 оверену 
фотокопију доказа да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење 
одговарајуће високошколске установе или доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) - под-
носи само изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља шко-
ла. Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће бити разматране.

Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о неос-
уђиваности у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, потребно је да кандидати у прија-
ви 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“ 
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или се предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 
Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе, лично или на број телефо-
на: 023/533-270.

ош „Стеван книЋанин“
23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Домар - ложач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратка запосленог 
са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат треба 
да испуњава и услове утврђене у чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и у чл. 42 и 48 став 
2 Правилника о организацији и систематизацији послова 
ОШ „Стеван Книћанин“ Книћанин: 1. одговарајуће образо-
вање: завршен II, III или IV степен стручне спреме, елек-
тро, столарске, водоинсталатерске или машинске струке и 
да има положен испит и стечено звање: руковалац парних 
котлова и судова под притиском и положен испит за про-
тивпожарну заштиту; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 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 кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних 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; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да оба-
везно достави: 1. доказ о одговарајућем образовању и 
доказе о положеним испитима за руковаоца парних кот-
лова и судова под притиском и противпожарну заштиту; 
2. уверење о држављанству, оригинал или оверену фото-
копију; 3. извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију; 4. доказ да је стекао образовање на 
српском језику или је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (дипло-
ма/уверење издато на српском језику која се приложи као 
доказ под тач. 1 сматра се доказом о знању српског језика 
под тач. 4); извештај из казнене евиденције прибавља шко-
ла по службеној дужности, лекарско уверење (оригинал 
или оверена фотокопија) - доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим кон-
курсом доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Одлуку о избору кандидата дирек-
тор доноси у року од 30 дана од истека рока за подношење 
пријава на конкурс. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. У обзир ће се 
узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне 
информације обратити се секретару школе, на број телефо-
на: 023/867-600.  

 Наука и образовање
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Да ли васпитач који није завршио при-
правнички стаж и положио лиценцу има 
право да замењује васпитача који је на 
трудничком боловању? Које је услове по-
требно испуњавати да би се васпитач за-
послио на одређено време? Који су услови 
да би се васпитач запослио на неодређено 
време?

Према информацијама којима располаже 
НСЗ, а то подразумева захтеве послодаваца који 
се обраћају НСЗ за пружање услуге посредо-
вања, као и изјаве лица која долазе из радног 
односа на овим пословима, лице може бити ан-
гажовано на пословима васпитача без лиценце, 
уколико су у питању замене, односно заснивање 
радног односа на одређено време, а ако је у пи-
тању заснивање радног односа на неодређено 
време, лице мора имати лиценцу.

Наглашавамо да су ово искуства из прак-
се, а ради добијања релевантних информација 
одговоре на ова питања треба потражити код 
надлежних институција (у овом случају Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја), 
јер свака институција доноси подзаконска акта 
која регулишу ове услове. У крајњем случају, 
ова врста информација мора бити и јавно дос-
тупна, па је могуће потражити је и путем сајта 
надлежних институција.

Од 1. јануара 2014. престао ми је рад-
ни однос, на основу којег примам новчану 
накнаду до 31.12.2014. године. Након исте-
ка новчане накнаде, од 1. јануара 2015. го-
дине, остаје ми 3 године до пензије. Да ли 
важи правило у тој ситуацији да последње 
две године до пензије имам право на нов-
чану накнаду или имам право само на јед-
ну годину, пошто сам једну годину новчане 
накнаде искористио?

Услови за остваривање права на новчану 
накнаду прописани су Законом о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености. Дужина 
исплатног периода новчане накнаде утврђује се 
према стажу осигурања подносиоца захтева на 
дан престанка радног односа, односно престан-
ка другог облика осигурања. Новчана накнада 
може се признати у трајању од 3 до 12 месеци, а 

изузетно 24 месеца - само подносиоцима захте-
ва којима до испуњавања првог услова за пен-
зију недостаје, по пензијским прописима, мање 
од две године.

У вашем случају, признато је право на нов-
чану накнаду у трајању од 12 месеци, јер сте 
имали стаж осигурања дужи од 15, а краћи од 
25 година. Не постоји законом предвиђен основ 
за неки други тип давања, тако да лице коме је 
престала новчана накнада истеком исплатног 
периода поново мора испунити све законом тра-
жене услове да би поново остварило право на 
новчану накнаду. Што значи, морате да заснује-
те нови радни однос годину дана у континуитету 
или 18 месеци са прекидима како бисте поново 
остварили право на накнаду.

Да ли се рад по уговору о делу рачуна у 
пензијски стаж, односно како је у овом слу-
чају регулисано питање уплате доприноса?

За радника који ради по уговору о делу 
морају бити плаћени доприноси за пензијско 
и здравствено осигурање и порез на доходак 
грађана. Ако је наручилац посла предузетник 
или правно лице које и иначе има запослене по 
уговору о раду, он је дужан да уплати порезе 
и доприносе. Ако је наручилац посла физичко 
лице које није регистровано као предузетник, 
онда је обавеза уплата дажбина на извршиоцу 
посла. Наравно, у том случају наручилац посла 
мора исплатити потребан износ преко уговорене 
нето плате.

Све док наручени посао није завршен, нару-
чилац може да раскине уговор кад год хоће и без 
икаквих разлога, али је у том случају дужан да 
извршиоцу исплати уговорену накнаду. У неким 
случајевима, када извршилац не поштује роко-
ве, када посао није обављен како треба, када је 
очигледно да посао неће бити обављен ваљано, 
наручилац може да раскине уговор и да извр-
шиоцу не плати ништа, а у неким ситуацијама 
чак може да тражи и да извршилац надокнади 
штету.

заМена Без ЛиЦенЦе

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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По свему судећи, овогодишња мала матура биће нај-
тежа до сада. Осмаци ће први пут решавати потпу-
но непознате задатке и први пут ће полагати трећи 
тест, на којем ће бити задаци из чак пет предмета. 

Сва три теста на малој матури имаће по 20 задатака. Срп-
ски и математика носиће по 16 бодова, односно сваки тачан 
одговор множиће се са 0,8. Трећи, комбиновани тест вредеће 
укупно осам бодова, што значи да ће сваки задатак носити 
по 0,4 бода. Од овог теста ђаци највише и стрепе, будући да 
ће се проверавати знање из чак пет предмета - биологије, ис-
торије, географије, физике и хемије.

Предвиђено је да свака област има од три до пет задата-
ка, а претпоставља се да ће распоред бити такав да обухвати 
пет задатака из биологије, три из хемије, а по четири из исто-
рије, географије и физике. 

Пре званичног полагања, које је заказано за 16, 17. и 18. 
јун, осмаци ће имати и пробно тестирање у мају. Мала ма-

тура носиће укупно 40 бодова, док ће се успех од шестог до 
осмог разреда вредновати са максимум 60 поена. Завршни 
испит полагаће 66.000 осмака, што је за 4.000 мање него про-
шле године.

Како се зове Северни, а како Јужни пол, шта је Тара, близу 
ког града се налази Авала, којим јединицама се мере темпе-
ратура, време и дужина, чега највише има у беланцету - само 
су нека од питања која би могла да се нађу на комбинованом 
тесту који ће мали матуранти полагати на крају школске го-
дине. Од ђака се тражи да читају графиконе, знају кључне 
научне термине, историјске догађаје, владају хемијом...

С обзиром да је Министарство просвете тек крајем про-
шле године саопштило да ће бити трећег теста и колико ће он 
укупно носити бодова, школама није остало много времена 
за припреме.

„Припреме нису свуда организоване, а и тамо где јесу, 
ђаци су преоптерећени. Поред редовне наставе, обнављају 
градиво из укупно седам предмета и није им нимало лако“, 
поручује Миодраг Рибић, наставник и родитељ из групе “Ро-
дитељи и наставници против нове мале матуре”.

Увођењем комбинованог теста, уз тестове из матема-
тике и српског, повећава се и број приватних часова. Огласи 
су пуни и понуда за наставу физике, хемије, али и читавог 
припремног пакета из свих седам предмета. Двочас кошта 
од 600 до 1.200 динара. Студенти часове држе јефтиније, па 
за сат и по наставе треба издвојити 600 динара. Разнолике 

су и цене припремних пакета и крећу се од 2.800 за један 
предмет, до чак 50.400 динара, колико коштају 144 часа од по 
сат времена из седам предмета који се полажу на завршном 
испиту. 

И без трећег теста, ђаци у Србији су по броју приват-
них часова које похађају први у Европи. Сада, када треба да 
обнове градиво из још пет предмета, тај неславни рекорд у 
приватној настави постаће још убедљивији. У школи постоји 
бесплатна припремна настава коју у другом полугодишту 
похађају сви осмаци, али то многима, изгледа, није довољ-
но. Родитељи криве наставнике, наставници родитеље, а ис-
паштају једино деца, која читаво пролеће проведу учећи.

„Толики број приватних часова је знак неуспеха школе, 
што значи да школа не обавља своју функцију и да деца не 
савладају градиво у потпуности. Сигурно има и тога да су 
родитељи заплашени, па узимају приватне часове како би 
осигурали успех деце на завршном испиту“, сматра проф. др 
Иван Ивић, професор Филозофског факултета у пензији. 

Љубиша Антонијевић, помоћник министра просвете, 
изјавио је почетком априла да су школе спремне за малу ма-
туру, почеле су са припремном наставом, збирке су одштам-
пане, а тестови ће ове године носити ознаку „интерно“.

„Ознака је стављена на тест због безбедности, како бис-
мо послали поруку свима који су укључени у процес да буду 
одговорни према делу посла који обављају, да не би било 
злоупотреба“, рекао је Антонијевић приликом гостовања на 
РТС-у. 

А.Б.

Мала матура

Ђаци највише стрепе од новог теста, будући да ће се проверавати знање из чак пет 
предмета - биологије, историје, географије, физике и хемије

КомбИНовАНИ ТЕсТ - НАјвЕЋА брИгА

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
У НОВОМ САДУ

8. мај 2014. године, Западни хол „Спенса“

Националнa службa за запошљавање - Филијалa Нови Сад 
позива послодавце и незапослена лица на 13. Сајам за-
пошљавања у организацији Града Новог Сада и Филијале 
Нови Сад НСЗ, који ће бити одржан у четвртак, 8. маја 2014. 
године, од 10 до 15 часова, у Западном холу „Спенса“, у Но-
вом Саду.

Послодавци ће бити у могућности да на сајму искажу своје 
кадровске потребе и једноставно и брзо пронађу раднике. 
На располагању им је и бесплатна професионална селек-
ција приликом избора кандидата и могућност коришћења 
финансијских олакшица при запошљавању. 

Заинтересована незапослена лица треба да се јаве свом 
саветнику ради евидентирања учешћа и информисања о 
припреми за сајам. НСЗ саветује незапослена лица да пре 
доласка на сајам заврше Обуку за активно тражење посла 
(писање радне биографије, припрема за интервју са посло-
давцем и остали савети), како би се на најбољи начин пред-
ставили послодавцу. 
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Свака нова прилика за разговор са послодавцима доноси и нове шансе за запошљавање. 
На два сајма понуђено више од 300 слободних радних места

Сајмови запошљавања у Чачку и Ковачици

шанСа за ПоСао

Отварајући Сајам запошљавања у Чачку, одржан поло-
вином априла, Раденко Луковић, заменик градоначелни-
ка, истакао је да је локална самоуправа у циљу решавања 
приоритетног проблема, као што је велика незапосленост, 
усвојила Локални акциони план запошљавања за 2014. го-
дину, у износу од 35 милиона динара. Планом је предвиђено 
запошљавање око 230 незапослених лица са евиденције НСЗ 
у Чачку. Средства ће бити реализована кроз пројекте јавних 
радова, отварања нових радних места, самозапошљавања и 
стручне праксе.

На сајму је учествовало 40 послодаваца са подручја гра-
да Чачка и општина Горњи Милановац, Лучани и Ивањица, 
са пријављеним потребама за запошљавање 180 лица разли-
читих образовних профила. Присутне су биле и новооснова-
не фирме, које су овим путем бирале прве раднике.

Не треба занемарити ни очекивања незапослених. Сва-
ка нова прилика за разговор са послодавцима доноси и нове 
шансе за запошљавање. На овом сајму је било присутно више 
од 600 тражилаца посла, углавном из Чачка.

Реализована је и посета ученика осмог разреда из основ-
них школа „Свети Сава“ и „Свети Ђакон Авакум“, а по пројек-
ту „Професионална оријентација на преласку у средњу шко-
лу“, из ТИПО тима, у оквиру сарадње НСЗ и основних школа у 
Моравичком округу у којима се пројекат спроводи. Анђелка 
Маринковић, саветница за планирање каријере у Филијали 
Чачак и чланица тима,  представила је активности Нацио-
налне службе, а потом су ученици обишли штандове посло-
даваца.

Представници „Научнотехнолошког парка Чачак“ при-
суство на сајму искористили су и да присутне, који свој про-
фесионални развој виде у предузетништву или су тек кре-
нули са пословањем, упознају са могућностима које пружа 
Старт ап центар НТП.

Први сајам запошљавања у Ковачици организовала је 
Филијала Панчево Националне службе за запошљавање, у 
сарадњи са Испоставом Ковачица, 16. априла. Веома добар 
одзив послодаваца (26) и више од 150 слободних радних мес-

та, привукли су велики број посетилаца, преко пет стотина. 
Понудом је обухваћено више области: угоститељство, трго-
вина, прерада хране, занатство, пољопривреда, машинство, 
саобраћај, израда обуће, геронто услуге и друго. 

Мирослав Кришан, председник Општине Ковачица, по-
желео је послодавцима да на овом сајму нађу квалитетне 
раднике, а незапосленима срећу у одабиру добрих радних 
места.

У оквиру манифестације организован је и округли сто на 
тему „Образовањем до лакшег запошљавања“, где су пред-
ставници Регионалног центра Банат присутне послодавце 
упознали са пројектом којим се жели утицати на смањење 
дугорочне незапослености путем обука. Крајњи циљ пројек-
та је стицање специфичних знања и вештина потребних 
послодавцима у реализацији делатности којима се баве. 

Зоран Алексић, директор Филијале Панчево НСЗ, упутио 
је позив послодавцима да узму активно учешће у програми-
ма који им се нуде, помогну запошљавање и остваре позити-
ван биланс у свом пословању. Генерални покровитељ првог 
сајма запошљавања у Ковачици била је Општина Ковачица.

А.Дојчиловић, З.Максимовић

Професионална оријентација у Кикинди
водиЧ за изБор заниМаЊа

У Културном центру Кикинда недавно је одржан Сајам 
професионалне оријентације. На штандовима су представље-
ни образовни профили све четири кикиндске средње школе 
и Специјалне основне и средње школе „9. мај“ из Зрењани-
на. Штанд је имала и Канцеларија за младе Кикинда, која је 
активно укључена у пројекат „Професионална оријентација 
на преласку у средњу школу“. Ученици осмих разреда су на 
сајам долазили организовано, у пратњи наставника и струч-
них сарадника.

На иницијативу стручних сарадника основних школа и 
позитивног искуства ученика који су претходних година у 
оквиру радионичарског рада решавали недоумице у погле-
ду наставка образовања, ове године су поново одржане ра-
дионице на тему избора занимања, у којима је учествовало 
40 ученика.

На штанду Националне службе за запошљавање учени-
цима је био на располагању штампани материјал о избору 
занимања, омогућено им је он-лајн попуњавање упитника 
„Водича за избор занимања“, а саветник за планирање ка-
ријере је одговарао на питања ученика, родитеља и стручних 
сарадника или предлагао накнадно саветовање. 

В.Данић
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У Радној групи за измене Закона о раду постигнута је 
сагласност по питању минималних зарада, али су 
друге теме још увек спорне. Постоји десетак додата-
ка на зараде, које се сада „умећу“ у Закон о раду, а 

највећи проблем су дневнице.
„Ако неко путује у оквиру осам сати радног времена - 

свеједно је да ли он седи у канцеларији или је на путу, зашто 
би добијао пуну дневницу? У реду је ако ради дуже од осам 
сати, па остане на путу, онда треба да се плате прековремени 
сати“, истакао је Драгољуб Рајић, директор Уније послодава-
ца Србије, у изјави датој агенцији „Бета“. 

Уштеде за послодавце и државу
Према његовим речима, надокнаду за превоз не треба 

исплаћивати одвојено од плате, већ је треба урачунати у пла-
ту. Додао је да и надокнада за сменски рад, која износи 26 
одсто, треба да буде предмет колективних уговора.

„Постоји читав низ таквих ствари које су скупе и за 
послодавца и за државу“, рекао је Рајић.

По предлогу Министарства рада, на састанцима Радне 
групе се до сада разговарало о изменама пет одредби: рад 
на одређено време, начин исплате отпремнина, минималне 
зараде, разлози за давање отказа и дефинисање колективних 
уговора. Рајић је рекао агенцији „Бета“ да не постоји саглас-
ност са синдикатима о раду на одређено време. Послодавци 
инсистирају да рад на одређено буде на три године, док син-
дикати сматрају да такав рад треба да буде две године, уз 
услов да у једној фирми, у исто време, 20 одсто радника ради 
по уговору на одређено.

И око отпремнина се још увек ломе копља, па остаје да се 
види хоће ли једна или друга страна да попусте у ставовима. 
Разлике постоје и код минулог рада - послодавци заступају 
став да минули рад као облик додатка на зараду не постоји у 
Европи, а ни другде.

Највећа неслагања око отказа
Неслагања послодаваца и синдиката, како је рекао 

Рајић, постоје и код разлога за давање отказа, јер послодавци 
инсистирају на једноставнијим процедурама.

„Синдикати причају о робовласништву, а у Србији су 
имали закон какав већина европских земаља уопште не по-
знаје“, додао је Рајић и нагласио да су разлике између синди-
ката и послодаваца веома дубоке.

„Ми бисмо волели да су синдикати у Србији такви да 
се са предузећима боре да остваре профит, па да се онда 
преговара око додатних права, а не да се полази од прет-
поставке да су сви предузетници зли, да су робовласници“, 
рекао је Рајић. Како је најавио, Унија послодаваца ће послати 
Скупштини и Влади Србије списак проблема послодаваца и 
предлоге за решења.

„Неке ствари се морају променити. Имали смо закон који 
ни привреди ни запосленима није донео ништа добро. Због 
лошег стања у привреди зараде су ниске, нисмо довољно 
атрактивни за стране инвестиције, јер имамо прегломазан 

бирократски систем, а Закон о раду је само једна на листи 
препрека“, оценио је Рајић.

Послодавци, како је навео, очекују од новог премијера и 
новог министра рада одлучнију улогу.

„Ускоро ће се показати да ли ће нова влада створити ам-
бијент у ком можемо да запослимо више младих, јер је 52 
одсто младих незапослено, и да ли можемо да помогнемо 
старијима од 45 година који су годинама на бироу рада, јер 
нема посла“, закључио је Рајић.

Синдикати су навели да се до сада преговарало о изме-
нама Закона о раду у области колективног преговарања, ми-
нималне зараде и по питању разлога за отпуштање радника, 
о чему је, према њиховим речима, постигнута сагласност из-
међу државе, синдиката и послодаваца.

Орбовић: Близу смо договора
Председник Савеза самосталних синдиката Србије 

(СССС), Љубисав Орбовић, изразио је очекивање да ће коми-
сија која ради на изради Закону о раду изаћи са конкретним 
договорима који су постигнути. Он је прецизирао да се пре-
говарало око пет тачака, а то су: минималне зараде, исплата 
отпремнина, флексибилније запошљавање, бодовање ми-
нулог рада, колективно преговарање.

„Решења су близу у свих пет тачака. Успели смо да уса-
гласимо све три стране. Врло брзо очекујем конференцију на 
којој ће бити речено шта је договорено“, рекао је Орбовић.

Говорећи о опорезивању највиших државних функцио-
нера у случају смањења плата у јавном сектору, Орбовић је 
изнео мишљење да то неће донети праве ефекте.

„Најбоље решење било би да се чланство у управним од-
борима не плаћа, то би била уштеда од око 60 милиона евра 
годишње“, прецизирао је Орбовић и додао да у управним 
одборима седи око 10.000 чланова, на различитим нивоима.

„Око тога ће се ломити копља, јер смањити овако ниске 
плате је тешко. Уколико до тога дође, мислим да је поштено 
да политичари плате највиши цех“, закључио је председник 
СССС.

В.П.

Измене Закона о раду

Послодавци очекују од новог премијера и новог министра рада одлучнију улогу. Разлике 
између синдиката и послодаваца веома дубоке. Постигнута сагласност по питању 

минималних зарада, друге теме још увек спорне

(не)ПроМенЉиви Ставови
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Удружење грађана за борбу против трговине људима 
и свих облика насиља над женама „Атина“ и Нацио-
нална служба за запошљавање (НСЗ), потписали су 
Меморандум о сарадњи у запошљавању и пружању 

социјалне сигурности жртвама трговине људима. Полазећи 
од заједничког интереса, у циљу економског осамостаљи-
вања жртава трговине људима, меморандум су потписали 
директор Националне службе за запошљавање Синиша Над-
бантић и председница Управног одбора Удружења „Атина“ 
Маријана Савић.

Удружење „Атина“ и НСЗ ће заједнички осмишљавати 
и спроводити програме у оквиру активних мера тржишта 
рада за запошљавање жртава трговине људима. Национална 
служба ће пружити и саветодавне, едукативне и друге услу-
ге за укључивање тих људи на тржиште рада, што ће помоћи 
и њихово социјално укључивање.

Потписивање меморандума ће, такође, побољшати лош 
економски положај жртава трговине људима и олакшати 
њихово социјално укључивање, а „Атина“ и НСЗ ће заједно 
координирати реализацију специфичних активности које се 
односе на пружање помоћи у економском осамостаљивању 
жртава, наводи у саопштењу Удружења „Атина“.

Трговина људима, дужничка зависност, присилан брак, 
продаја и искоришћавање деце и принудни рад, у великој 
мери су заступљени у Србији. По извештају међународне 
фондације „Ходај слободно“, у нашој земљи у модерном роп-
ству је чак 26.000 људи. Овакве претпоставке донете су на ос-
нову фактора као што су степен сиромаштва, необразованост 
и социјална искљученост грађана. Према неким научним 
тезама, када се сабере сва статистика о жртвама, добијени 
резултати представљају само један одсто реалног стања.

У глобалном индексу ропства Србија се налази на 59. 
месту. Од земаља бивше Југославије најлошије је рангирана 

Црна Гора - на 53. месту, БиХ дели 59. место са Србијом, Хр-
ватска је нешто боља, на 61. месту, Словенија је 67., а Македо-
нија је најбоља - на 80. месту.

„Много је жртава које никада не затраже помоћ, а стал-
но се говори да жртва може да буде било ко, ипак, постоје 
критичне групе. То су сиромашни слојеви, изопштени из про-
грама социјалне заштите и необразовани. Таквих има мно-
го у Србији“, коментарише ове застрашујуће податке Јелена 
Хрњак, из невладине организације за борбу против трговине 
људима „Атина“. Она додаје да се у нашој земљи у просеку 
сваке године идентификује између 80 и 90 жртава трговине 
људима.

Јелена Хрњак објашњава да су жртве трафикинга у Ср-
бији у 95 одсто случајева наши држављани, док су деведесе-
тих то махом били странци. 

„Најчешћи облик искоришћавања је радна експлоа-
тација и жртве су у највећем броју мушкарци. Доста је за-
ступљена и сексуална експлоатација, где наше девојке под 
присилом раде у иностранству. Додатно забрињава што ве-
лики број жртава код нас чине малолетници. По томе смо, 
нажалост, први у региону. Треба споменути и присилне бра-
кове, који су заступљени широм Србије, и то не само међу 
ромском популацијом“, каже Хрњакова.

Подаци и невладиних организација и владиног Центра 
за заштиту жртава трговине људима показују да број деце 
жртава из године у годину расте, па се рачуна да млађи 
од 18 година чине чак трећину укупног броја препродатих 
људи. Њихова цена креће се од 200 до неколико хиљада евра. 
Најскупље су бебе, које се продају и за више од 10.000 евра.

Забрињава чињеница да је у Србији веома честа трго-
вина бебама. Доминирају два облика: крађа после порођаја 
у породилиштима (око 6.000 родитеља сумња да су им укра-
дене бебе, а Међународни суд правде у Стразбуру наложио је 
Србији да оконча ову истрагу) и злоупотреба беба приликом 
усвајања. Тако је полиција лане поднела три кривичне прија-
ве због препродаје новорођенчади, а центри за социјални рад 
годишње пријаве бар по два случаја трговине бебама током 
усвајања.

Србију је уздрмао случај двогодишњих близнакиња 
Анђелине и Ангелине, које су лажни родитељи Е.Д. и Ј.М., 
из београдског насеља Кијево, купили док су још биле бебе, 
за само 600 евра! Тачније, њима су наплатили дуг од прија-
тељице, која је девојчицама, иначе, бака.

А.Б.

Меморандум о сарадњи у запошљавању 
жртава трговине људима

Удружење “Атина” и НСЗ ће заједнички 
спроводити програме у оквиру активних 
мера тржишта рада за запошљавање жртава 

трговине људима

помоЋ ЗА 
ЕКоНомсКУ 

сАмосТАлНосТ
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Сваке године Србија све мање новца издваја за финанси-
рање културних манифестација, набавку медицинске 
опреме и одлазак пацијената на лечење у иностран-
ство. Једна смо од ретких држава у којој не постоји 

законски оквир који стимулише корпорације да учествују у 
пројектима друштвене корпоративне одговорности и хума-
нитарним акцијама. Сва корпоративна друштвена одговор-
ност подводи се под маркетинг, па фирме неће да уложе у 
опште корисне пројекте, процењујући да им се више исплати 
да новац дају за закуп огласног простора. 

Који системи пореских олакшица и других врста фискал-
них стимулација постоје у развијеном свету за компаније које 
желе да учествују у различитим хуманитарним акцијама и 
зашто ништа слично не постоји у Србији? Може ли адекватан 
систем друштвене корпоративне одговорности бити озбиљан 
део решења проблема финансирања делова здравственог и 
социјалног система Србије? Које измене пореског система Ср-
бије су неопходне како би било могуће изградити економски 
одржив систем хуманитарног рада корпоративног сектора у 

Србији? На ова питања су покушали да одговоре учесници 
панела „Друштвена одговорност и законска регулатива у 
Србији“, који је надавно одржан у Данас конференс центру. 
Учесници су се сложили да држава не подржава хуманитар-
не активности, и да их, у пореском смислу, третира готово 
као и било који комерцијални посао. То практично значи да 
се и на куповину медицинске опреме за болнице плаћа ПДВ, 
иако се он не плаћа ако се опрема увози. 

Казна за добро дело
Према речима директора Данас конференс центра, 

Жељка Пантића, који је био и организатор дискусије, у Ср-
бији ниједно добро дело „не прође некажњено“, односно др-
жава бројним порезима, попут оних на додату вредност и 
на поклон, али и законима, попут оног о јавним набавкама, 
кажњава све који покушавају да помогну.

„Уколико желите да помогнете и донирате, без обзира да 
ли је у питању здравствени систем, ви се веома мало разли-
кујете од било ког купца робе широке потрошње. Немате од 
тога ништа, ништа вам се неће рачунати као нека олакшица. 
Тај чин је потпуно до вас и држава са тим институционал-
но готово да нема ништа“, рекао је Пантић и истакао да има 
много питања у вези са законском регулативом које држава 
мора да реши како би се привредници и појединци кроз по-
реске олакшице ослободили намета. Према његовим речима, 
изостанак представника Министарства финансија са ове и 
сличних дискусија само потврђује уврежени став да држа-
ва декларативно подржава пројекте друштвене одговорнос-
ти, док заправо сваки министар финансија и на рачун ових 
пројеката жели што више да пуни државну касу.

„Пре седам година, Фонд Б92 је у сарадњи са Институ-
том за трансфузију крви покренуо акцију добровољног да-
валаштва, користећи аутобус који је и данас паркиран на 
Тргу републике. Све је указивало на то да ћемо знатно више 
људи привући да дају крв, ако будемо имали аутобус који 
ће путовати Србијом. Одлучили смо да купимо аутобус до-
маћег произвођача - Икарбуса, али смо зато морали да пла-
тимо ПДВ, што на суму од 150.000 евра није мало. Следећи 
проблем је што нам је Икарбус испоручио малтене покварен 
аутобус, који смо морали сами да поправљамо. Да смо купи-
ли у Немачкој Мерцедесов аутобус, не бисмо платили ПДВ“, 
илуструје парадоксалну ситуацију Веран Матић, директор 
Фонда Б92 и наводи да је Фонд Б92 тражио од државе да их 
ослободи плаћања дажбина за набавку 200 инкубатора за 
бебе из увоза, али из Министарства финансија нису добијали 
никакав одговор, већ шему за избегавање плаћања свих тих 
дажбина. 

Матић подсећа и на преговоре са Динкићем (тада мини-
стром финансија), о укидању ПДВ-а на опрему за бебе, који 
су били толико тешки да су личили на преговоре са ММФ-ом. 

„Фонд Б92 је морао да плати ПДВ и за изградњу пет си-
гурних кућа, а то значи да је само од тог пореза могла да 
се изгради још једна. Држава у претходних неколико година 
није изградила ниједну сигурну кућу, док Б92 тренутно гра-
ди две“, упозорава Матић, који тврди да је понашање државе 
утолико неприхватљивије, ако се зна да организације попут 
Фонда Б92 не улажу у маргиналне пројекте или пројекте 
од интереса за уску групу корисника, већ у основну инфра-
структуру. 

Пореске олакшице
Да би ову област требало уредити како би приватне 

компаније имале интереса да улажу у добротворне делат-
ности, сматра и Драгиша Ковачевић, директор СОС канала, 
који помаже аматерске спортске клубове и реализује разне 
друштвено корисне кампање, као што су „Дрога је смрт“, 
„Лига будућих шампиона“ и друге.

„После приватизације ниједна компанија више није за-
интересована да се прикључи нашим акцијама. Њих занима 
само тржиште. Ако нека фирма, рецимо Пошта Србије, жели 

Друштвена одговорност и законска регулатива у Србији

Држава не подржава хуманитарне активности ни у пореском смислу, третира их 
готово као и било који комерцијални посао, што практично значи да се и на куповину 

медицинске опреме за болнице плаћа ПДВ, а ако се опрема увози то није потребно
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да учествује у нашој акцији прикупљања спортске опреме 
за 365 спортских клубова за децу, мора да плати 20 одсто 
ПДВ-а на своју донацију. Ми наручимо да се направе дресо-
ви и на то се, такође, плати 20 одсто ПДВ-а, а школе којима 
их поклонимо морају да плате 2,5 одсто пореза на поклон“, 
каже Ковачевић. Да би илустровао са каквим се проблемима 
суочавају, Ковачевић је навео пример једне од хуманитарних 
кампања усмерених на помоћ деци да се баве спортом. Мол-
бу за учешће у пројекту послао је на адресе 100 компанија у 
Србији, а одговориле су му само две, које су поручиле да су 
већ потрошили предвиђени новац за рекламе.

Дру Гиблин, аташе за културу Амбасаде САД у Београду, 
указао је да су пореске олакшице за филантропију од витал-
ног значаја за компаније које послују у тој земљи. 

„Ако влада смањи порезе како би подстакла компаније 
да више новца улажу у заједницу у којој раде, онда држава не 
мора за те намене да издваја новац из буџета. С друге стра-
не, фирме јачају везе са заједницом и тако се трасира пут и 
за њихова каснија улагања“, тврди Гиблин. Као пример аме-
ричког приступа, Гиблин наводи организацију Олимпијских 
игара у Атланти, 1996. године. Након завршетка такмичења 
било је расправе у вези са тим да ли је Олимпијада била су-
више комерцијализована и да ли вреди организовати једну 
такву спортску манифестацију од глобалног значаја. Чиње-
ница је да су америчке власти тврдиле да су Игре донеле за-
раду држави.

„Највећи део културних и спортских активности у САД 
финансирају компаније, а не држава. Олимпијски тим Аме-
рике је располагао буџетом од 140,7 милиона долара. Од тога 
је Влада САД донирала само 10,3 милиона, и то махом за па-
раолимпијце, што значи да је више од 90 одсто средстава до-
шло из приватних фондова“, каже Гиблин и додаје да Амба-
сада САД подржава разне кампање у Србији, између осталих 
и уметнички фестивал „Нишвил“, који је добар пример како 
треба радити.  

„Организатори не размишљају како да фестивал орга-
низују наредне године, већ како да манифестација опстане у 
наредних пет година. Дакле, размишљају дугорочно, а Аме-
риканци воле да подржавају такве пројекте. Сретао сам људе 
који су ми долазили са речима да је влада скресала буџет за 
њихове пројекте и тражили начин да та средства надоместе. 
Увек сам у тим ситуацијама мислио да решење може бити 
у томе да се ојачају везе са приватним сектором“, сматра 
Гиблин.

Извршни директор ЈП Поште Србије, Михајло Јовановић, 
нагласио је да је то предузеће именовало извршног директо-
ра за кадрове и друштвену одговорност и да предузима мно-
ге социјално одговорне активности.

„Пошта има високо развијену свест о корпоративној 
друштвеној одговорности. У нашој фирми ова област је по-
дељена у два дела - један је усмерен ка нашим запосленима, 
а други ка широј заједници. На тај начин се трудимо да по-
кажемо бригу и подигнемо свест унутар наше организације. 
Бринемо о образовању и усавршавању запослених, јер смо 
свесни да смо изложени конкуренцији. Од 15.000 радника, 
3.000 је прошле године било на разним обукама. Преко ак-
ције ‚Мало добре воље да нам буде боље‘ подстичемо радни-
ке да сами крече и брину о поштама у којима раде, нарочито 
у малим местима“, рекао је Јовановић. По његовим речима, 
Пошта Србије помаже културу и спорт, али не професионал-
ни. 

„Имали смо акцију у којој смо позвали децу, која данас 
користе само мејлове, да шаљу писма Деда Мразу и добили 
смо 9.000 честитки. Помогли смо НИН-ову награду, награ-
ду ‚Момо Капор‘, Арт салон, Коларчеву задужбину, ариљске 
летње музичке манифестације, нишке планинаре који су се 
пели на Елбрус и изградњу млекаре за народне кухиње на 
Косову и Метохији. Омогућили смо деци која се лече на ради-
ологији бесплатан приступ интернету и спровели многе дру-
ге акције“, подсетио је Јовановић и додао да је уз све то Пошта 
Србије прошле године остварила добит од 20 милиона евра.

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
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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
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