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ПОСЛЕДЊА ШАНСА
Неприватизована предузећа завршила 2013. годину са губитком од 410 мили-
она евра, а она у реструктурирању са минусом од 310 милиона.  „Радници неће 

остати на улици“, каже министар Александар Вулин
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Сименсова „кошуља“

„Фабрика каблова“ била је један од најпоузданијих 
партнера „Сименса“. Поверење овог у глобалним разме-
рама потврђеног произвођача ишло је дотле да су кабло-
ви произведени у, тада, Светозареву носили Сименсову 
„кошуљу“, пресвучени облогом и логом немачког гиган-
та као доказ највишег квалитета производа. Данас се 
јагодински „ћурани“ врте у кругу опустошене српске ин-
дустријске авлије. Ако је за утеху, имају бројно друштво 
- више стотина предузећа којима недавно усвојен Закон 
о приватизацији нуди последњу шансу да поново стану 
на ноге. 

Посрнула предузећа налазе се на четрнаестого-
дишњој државној инфузији - на годишњем нивоу вред-
ној 750 милиона евра. Њима се бавимо у нашој Теми 
броја - предузећима у реструктурирању од којих држава 
потражује 2,4 милијарде евра, свесна да не може да их 
наплати. Њихова имовина процењена је на 6,8 милијар-
ди, а обавезе на 6,65 милијарди евра. Од 584 непривати-
зована и 161 предузећа у реструктурирању, са укупно 
93.000 радника, само неколико остварује добит.

Занимљиве су изјаве директора тих предузећа. По-
сле јавног позива Агенције за приватизацију листом су 
прогледали. Угледали инвеститоре, стратешке партне-
ре, још само да, како кажу, држава отпише дугове, да 
радници не затежу, већ повуку тужбе за неисплаћене 
дохотке, а и да социјални програм буде подржан са бар 
300 евра по години стажа, као и да њихово предузеће, 
за разлику од осталих, заслужује специјални програм и 
третман Владе Србије.

Питер Тил, суперстар међу инвеститорима ри-
зичног капитала, а међу његовим највећим успесима 
наводе се инвестиције у „Фејсбук“ и „Линкдин“, најверо-
ватније не познаје овдашње директоре, али је занимљи-
ва његова теорија, коју можете прочитати у овом броју 
„Послова“. Тил каже да никада не треба инвестирати у 
бизнисмена који носи одело. Управо ова теорија сачува-
ла га је од више лоших одлука. Како констатује, „клинац 
у дуксу са капуљачом“ је златни стандард када је реч о 
инвестирању у ИТ стартапове.

Стеван Пантелић могао је после завршеног еко-
номског факултета да себе пронађе и у тој бранши, али 
се ипак одлучио да „вади туђе флеке“. Овај млади Панче-
вац је власник радње за прање и хемијско чишћење, асо-
цијативног назива „Флека“ и саговорник наше рубрике  
Они су успели. Стеван каже: „Лако је бити газда, али ако 
и сами не радите, ту нема зараде...“

Многи не верују да постоје змајеви. Али да их, ту 
и тамо, ипак има, уз то још и жена, видећете на нашој 
четвртој страни. 

Милош Чолић
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Национална алијанса за локални економски развој 
(НАЛЕД) изразила је забринутост због кашњења при 
доношењу подзаконских аката које сада износи 931 
дан и најавила да ће инсистирати на увођењу оба-

везе да уз закон одмах буду усвојени и сви предвиђени пра-
тећи прописи.

„Усвајање закона без пратећих правилника, уредби 
и других подзаконских аката онемогућава њихову пуну 
примену и ствара правну несигурност и простор за појаву 
корупције“, рекла је потпредседница Управног одбора НА-
ЛЕД-а и извршна директорка компаније CWS Ана Брна-
бић.

НАЛЕД ће кроз „Барометар прописа“ пратити ус-
вајање девет подзаконских аката за три медијска закона. 
„Барометар прописа“ НАЛЕД-а прати рад ресорних минис-
тарстава и Скупштине на 502 подзаконска акта. До сада је 
пре рока усвојено свега 85, док је по истеку рока на снагу 
ступило 226 аката (просечно кашњење 229 дана).

„Посебно је проблематично што касни доношење сва-
ког трећег подзаконског акта, а просечно кашњење износи 
чак 931 дан. Те прописе неопходно је донети како би се 
обезбедило спровођење закона, избегла арбитрарност у 
примени и спречила корупција“, наглашава НАЛЕД у са-
општењу.

„До краја ове и почетком следеће године запослићемо 
у здравству још око 500 људи, углавном лекара“, изјавио 
је министар здравља Златибор Лончар за „Вечерње но-
вости“. У интервјуу том дневнику, Лончар каже да се, иако 
постоји забрана запошљавања у јавном сектору, уз одо-
брење владине комисије радна места морају попуњавати, 
да не останемо без стручњака, посебно специјалиста. 

„Хоћемо први пут да направимо озбиљну концепцију 
за наредних пет или 10 година и динамику како ћемо за-
пошљавати нови кадар у зависности од тога кад ко иде у 
пензију или из других разлога одлази из државног здрав-
ства“, рекао је министар и нагласио да ће бити олакшани 
услови за доделу специјализација. Као најдефицитарније 
специјализације навео је анестезиологију, радиологију и 
патологију. 

Упитан шта су највећи изазови у здравству, Лончар је 
рекао да не постоји информациони систем и национални 
здравствени рачун. „Толико је новца потрошено, а ми у 21. 
веку не можемо да видимо колико лекари раде, колики је 
обим посла, колика је потрошња материјала...“, рекао је 
Лончар, додајући да је зато приоритет успостављање сис-
тема за наредни период.

Нова радна места у здравству

НАЛЕД забринут због кашњења доношења подзаконских прописа

ПОСАО ЗА 500 ЛЕКАРА

АКТИ КАСНЕ 931 ДАН

„Хоћемо први пут да направимо озбиљну концепцију за наредних пет или десет година и динамику 
како ћемо запошљавати нови кадар“, рекао је министар здравља Златибор Лончар

   Сваки већи трошак грађани Србије покривају кеш кредитом, а од почетка године банке 
су одобриле 11,6 милијарди динара на име ових позајмица, што њихов износ чини већим 
од укупно одобрених стамбених кредита у истом периоду. Кеш кредити су најпопуларнији 
банкарски зајам и у просеку износе 3.000 евра, док се износи стамбених кредита крећу од 
50.000, 70.000 евра, па и више.
   Према подацима Удружења банака Србије (УБС), банке су на име стамбених кредита од 
почетка године до краја јула одобриле 6,58 милијарди динара, дакле пет милијарди динара 
мање од укупног износа кеш позајмица. Према подацима УБС, укупан дуг грађана по основу 
кеш кредита на крају јула је износио 201,23 милијарде динара, по основу потрошачких око 
25 милијарди, а по основу стамбених 346,22 милијарде динара. Укупна задуженост грађана 
по основу свих кредита, према подацима УБС, на крају јула је износила 639,65 милијарди 
динара.

И то је могуће...   ЈАГМА ЗА КЕШ КРЕДИТИМА
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ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО   Тек нешто више од четвртине укупног броја 
малих и средњих предузећа у Србији воде жене

КАДА ЖЕНА
ПОСТАНЕ 

ЗМАЈ

Женско предузетништво свуда у свету, па и у Ср-
бији, представља велики потенцијал, али резул-
тати спроведене Студије о предузетништву жена 
у Србији показују да тек нешто више од четврти-

не укупног броја малих и средњих предузећа у Србији воде 
жене, које се на самостални бизнис најчешће опредељују из 
нужде, углавном када остану без посла. Резултати показују 
и да чак 80 одсто жена сматра да није у равноправном поло-
жају у односу на своје мушке колеге, а посебно забрињава по-
датак да више од 50 одсто радно способних жена не улази на 
тржиште и економски је неактивно. Жене су више присутне 
на неформалном тржишту, што никако не одговара њиховом 
образовању, с обзиром да чак 60 одсто жена има факултетску 
диплому.

Светлана Вучковић, дипломирани економиста, влас-
ница агенције „Нана С.В.“ из Београда, бави се бригом о ста-
рима. Пре две године за свој рад је добила признање „Жена 
за 10“ - за друштвено одговорно пословање, које јој је доде-
лила Опортјунити банка (Opportunity), а потом је уследило и 
признање Удружења пословних жена - „Цвет успеха за жену 
змаја”, намењено најбољем моделу запошљавања. 

Свој бизнис је започела са једном сарадницом, а сада у 
њеној агенцији ради више од 20 жена које су пре тога биле на 
списку Националне службе за запошљавање. Оне свакоднев-
но пружају помоћ старима у општинама Стари град и Вра-
чар, где иначе и живи највећи број припадника „трећег доба“. 
Вучковићева признаје да је у свет бизниса ушла из нужде, 

јер је у 47. години остала без посла. Њена судбина се не раз-
ликује од других жена које се нађу у сличној ситуацији, а по-
што плата њеног супруга није била довољна за вишечлану 
породицу, у којој је тада било и студената, Светлана је осно-
вала агенцију „Нана“. Подстицај је био то што су и она и њен 
супруг имали искуство у послу, водећи бригу о најстаријим 
члановима у својој породици. 

„Почела сам са једном сарадницом и што сам више ула-
зила у проблематику увидела сам да не постоји систем со-
цијалне заштите старих људи“, испричала је Вучковићева за 
„Танјуг“. Много је уложила у своје усавршавање, пратила је 
како се ради у другим земљама, анализирала искуства слич-
них делатности, прочитала доста стручне литературе и напо-
кон се одлучила и ухватила у коштац са овим по свему веома 
деликатним послом. Најпре је, каже, одабрала сараднике и 
пружила им адекватну обуку. Никада се није покајала.

„Нисам се покајала, јер једноставно када уђете у све ово, 
то вас некако вуче. Многе жене кажу да раде из хуманих раз-
лога. Да, из хуманих разлога, али оне долазе овамо да би се 
запослиле, да би помогле старим људима и за тај не тако лак 
посао примају надокнаду“, каже Светлана.

Прилику за запослење је пружила женама у средњим 
годинама које, како је приметила, најпродуктивније године 
проводе на евиденцији НСЗ. Њене сараднице се, истиче, тру-
де да докажу да старост није болест, већ етапа у животу свих 
нас која може да причињава и задовољство.

Више од 50 одсто радно способних жена у Србији економски је неактивно

       Подстичемо женско предузетништво у Србији
  
  Удружење пословних жена Србије (УПЖ) уз подршку и 
сарадњу Центра за интернационална приватна предузећа 
(Center for International Private Enterprise – CIPE), реализује 
пројекат „Подстичемо женско предузетништво у Србији“. 
Пројекат се спроводи у пет градова Србије (Београд, Заје-
чар, Чачак, Ваљево и Суботица) и уз подршку локалних уд-
ружења пословних жена.
  Најуспешнији менторски пар биће награђен специјалном 
наградом у оквиру годишње награде „Цвет успеха за жену 
змаја”, коју већ 8 година додељује УПЖ Србије. Овај проје-
кат доноси још једну новину - у активности ће бити укљу-
чене и студенткиње које желе да се боље упознају са пре-
дузетништвом, повежу са већ искусним предузетницама и 
уче од њих.

        Светски трендови
   Женско предузетништво у европским државама 
доживело је експанзију почетком деведесетих годи-
на прошлог века, када су чак трећину фирми у Холан-
дији, Данској и Немачкој основале жене. Слична је си-
туација и у женском бизнису у Француској и Великој 
Британији, где се на челу једног од четири предузећа 
налазе даме, док је у Јапану овакво учешће исказано 
у проценту од 23 одсто. У САД статистика бележи да 
чак осам милиона жена управља фирмама. Њихова 
предузећа остварују два пута бржи раст од оних чији 
су власници мушкарци. Овакав тренд је забележен 
и у Кини, где чак 25 одсто послова започињу жене, 
док у Африци, Азији и Латинској Америци, генерално 
посматрано, жене су доминантне у пословима веза-
ним за производњу, пласман и продају хране.

Светлана Вучковић признаје да у свет бизниса 
не би ушла да у 47. години није остала без 

посла. Данас у њеној агенцији ради више од 20 
жена које су пре тога биле на списку НСЗ
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ише година уназад просечна плата у Републици 
Српској била је мања од оне у Федерацији БиХ, али 
се статистика окренула, па је просечна нето плата 
у јуну у РС била за 10 КМ (око пет евра) већа него у 

Федерацији. У јуну текуће године просечна плата у Репу-
блици Српској износила је 837 КМ (око 419 евра), док је у 
Федерацији БиХ за исти месец била 827 КМ, показују по-
даци ентитетских завода за статистику, а преноси портал 
Индикатор.ба.

Док је плата у јуну у односу на исти месец прошле 
године у РС забележила реални раст од 2,6 одсто, у Феде-
рацији је порасла за скромнијих 1,3 одсто. У јуну 2014. у 
Федерацији БиХ је број запослених износио 443.752, док 
је у Републици Српској у марту (доступни податак) било 
237.520 запослених особа. 

T рошкови студија у 
Француској све више 
расту, због чега су 
студенти принуђени 

да се у току године ангажују 
на неким пословима пуно 
радно време. Најновија сту-
дија Националне уније сту-
дената у Француској (УНЕФ) 
показала је да су трошкови 
студирања у односу на прет-
ходно посматрање порасли 2 
одсто, док прогнозирана ин-
флација за 2014. износи 0,5 
одсто, пише француски лист 
„Фигаро“.
   Повећање трошкова ста-
новања, такси за упис на 
факултете, раст цена бонова 
за исхрану, социјалног оси-
гурања, све више оптерећују 
студентски буџет, који УНЕФ 
процењује на 799 евра ме-

сечно за студенте који су се 
одвојили од својих родитеља. 
У извештају се даље преци-
зира да су цене малих стано-
ва у париском региону за го-
дину дана порасле 3,1 одсто, 
а у провинцији 2 одсто. Сту-
дентски синдикат упозорава 
и на недовољан број места у 
студентским домовима, као 
и на раст трошкова превоза.

Због све већих издатака 
за студије студенти су при-
нуђени да проналазе посао, 
радећи пуно радно време, 
што је случај са трећином 
студената (29,6 одсто), док их 
је у 2006. било 18,5 процена-
та. Чак 51,3 одсто студената 
сада процењује да је неоп-
ходно радити током студи-
рања, док је у 2011. њих 40 
одсто имало такав став.

Због раста откупне 
цене за смиље, леко-
виту биљку са Меди-
терана, у Хрватској 

влада велико инересовање 
за бербу, јер месечно може 
да се заради и до 10 хиља-
да куна (око 1300 евра). От-
купна цена за смиље, чија 
је берба забрањена после 
15. августа, повећана је са 
три-четири куне на чак 10 
куна по килограму, пише 
„Јутарњи лист“.

Откупљивачи су свој по-
сао завршили, као и дестиле-
рије у којима се производи 
и пакује уље које одлази у 
Француску. Ова земља од 
Хрватске откупљује 90 одсто 
уља од смиља, које се углав-
ном користи у козметичкој 
индустрији, а цена једног ли-
тра достиже 1.600 евра.

Према информацијама 
произвођача уља, за нешто 

више од једног литра ове 
драгоцене течности, која се 
исцеди за око 40 минута, по-
требна је чак једна тона све-
же убране биљке. Годишње 
се у Хрватској убере око два 
милиона тона смиља, које је 
најзаступљеније на тржишту 
самониклог лековитог биља.

Лист наводи да не по-
стоје прецизни подаци ко се 
све у Хрватској бави смиљем, 
јер држава нема такве регис-
тре. Министарство заштите 
околине и природе издаје 
дозволе за брање, а берачи 
би и Хрватским шумама тре-
бало да плате једну куну по 
убраном килограму, али се 
то ретко догађа. Зато се и не 
зна колико је овог биља у Хр-
ватској, нити ко је све у послу 
с њим. Око седам хиљада 
људи зарађује на бербама 
смиља, а један део и живи 
само од смиља.

КАКО ДО БУЏЕТА
ОД 799 ЕВРА

СМИЉЕ БЕРЕ КУНЕ

ЗАРАДА   Берач смиља уносан посао 
у Хрватској

 ГОРЕ - ДОЛЕ ЕКОНОМИЈА  У Француској трошкови 
студирања расту четири пута брже од инфлације

Телеком Италија се припрема да понуди седам милијарди евра за откуп бразилског оператера GVT од француске 
медијске и телекомуникационе компаније „Вивенди“, с циљем да створи новог телекомуникационог лидера у Бразилу. 
Трансалпски оператер могао би да понуди 20 одсто сопственог капитала за „Вивенди“ и део у спојеном ентитету ТИМ 
Бразил/GVT, објавио је дневник „Фолха“ из Сао Паула.

Раније овог месеца, шпанска „Телефоника“ је такође изразила спремност за мерџовање са GVT. „Вивенди“ и Телеком 
Италија преговарали су више седмица, пре него што је „Телефоника“ одлучила да објави понуду која је приморала ита-
лијанску групацију да реагује, објављено је на веб-сајту boursier.com.

Телеком Италије даје седам милијарди евра за бразилски GVT

БиХ-РС - плате

ЗВОНЕ  МИЛИЈАРДЕ

ПЕТ ЕВРА
РАЗЛИКЕ
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Скупштина Србије је недавно усвојила Закон о прива-
тизацији, који предвиђа завршетак процеса привати-
зације 584 преостале друштвене фирме и рок за тран-
сформацију у приватну имовину до 31. децембра 2015. 

године. Циљ закона, који је ступио на снагу 13. августа, јесте 
заштита свих кључних института тржишта, посебно инсти-
тута заштићених поверилаца и института својине. 

„Закон о приватизацији нуди флексибилнији избор мо-
дела, метода и мера приватизације, што ће омогућити да 
предузећа пронађу потенцијалне партнере, инвеститоре, 
купце и врате се у привредни живот, ако је то могуће, однос-
но потраже решење у стечају, ако то није могуће“, рекао је 
министар финансија Душан Вујовић. Он је изјавио да пре-
остале друштвене фирме праве држави директне трошкове 
од 800 милиона долара на годишњем нивоу.

Синдикати ће у овај процес бити и те како укључени, о 
чему сведочи и недавни састанак премијера Александара 
Вучића са представницима Савеза самосталних синдиката. 
Вучић је након састанка изјавио да је могуће наћи решење за 
40 од 156 фирми које су тренутно у реструктурирању.

Подршка синдиката

„Сви бисмо били задовољни да заиста нађемо решење за 
један број предузећа која су из различитих сектора - грађе-
винског, металског, а међу којима су Азотара, Петрохемија, 
МСК Кикинда, ПКБ, ПИК Бечеј, 14. октобар, Пето-
летка... У ова предузећа већ смо уложили 60 ми-
лиона динара“, рекао је Вучић и додао да се нази-
ре решење за ФАП и „Икарбус“. 

„Тешко бреме и велику муку нам је неко ос-
тавио и ми ћемо заједно са синдикатима решити 
добар део тих проблема“, рекао је премијер, уз на-
помену да је и „Симпо“ у реструктурирању, а да 
се смедеревска „Железара“ не води као таква. У 
том смислу, поменуо је, влада је спремна да отпише дугове 
које те фирме имају у односу на државу, а који чине чак 65 

одсто свих дуговања предузећа у реструктурирању. Вучић је 
прецизирао да Србија од предузећа у реструктурирању пот-
ражује две милијарде и 400 милиона евра, истичући да је реч 
о ненаплативим дуговањима.

„То није све, јер држава док год не реши проблем мора да 
сваке године издваја 750 милиона евра за та предузећа. Не-
ких 15-20 година ишли смо у погрешном смеру, давали смо, а 
никада нисмо решавали проблем“, рекао је Вучић. 

Директорка Агенције за приватизацију Маријана Ра-
довановић изјавила је да ће сматрати успехом ако се нађу 
купци и за половину предузећа у надлежности те агенције. 
Радовановићева је у интервјуу недељнику „НИН“ рекла да 
је имовина тих предузећа процењена на 6,8 милијарди, а 
обавезе на 6,65 милијарди евра, те верује да је недавно из-
мењени Закон о приватизацији последња шанса за реша-

вање проблема. Прецизирала је да од 584 неприватизована 
и 161 предузећа у реструктурирању, са укупно 93.000 радни-
ка, само неколико остварује добит, односно да је прва група 

предузећа завршила 2013. годину 
са губитком од 410 милиона евра, 
а друга са минусом од 310 мили-
она.

„У стечај ће сви за које Аген-
ција не предложи модел, метод и 
мере приватизације, а нећемо их 

предлагати ако предузеће нема одржив бизнис и тржиште и 
ако нико од инвеститора не буде заинтересован. Зато ће ре-
лативно брзо у стечај бар 100 неприватизованих и 50 преду-
зећа у реструктурирању“, поручила је Радовановићева.

        НА ПРОДАЈУ И БАЊСКИ ЦЕНТРИ 

   На списку Агенције за приватизацију, која је огласила 
продају 502 предузећа у Србији, нашле су се и установе 
здравствене и социјалне заштите, међу којима су: Специјал-
на болница „Чигота“, Рибарска бања, „Меркур“ у Врњачкој 
бањи, Специјална болница „Златар“.
    Јавним позивом Агенције за прикупљање писама о за-
интересованости за приватизацију предузећа оглашена је 
и продаја бање Жубор, Специјалне болнице „Гејзер“, Мата-
рушке и Богутовачке бање, Специјалне болнице „Бања Ко-
виљача“ и болнице у Сокобањи.
   Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
је пре неколико месеци добио правоснажне судске одлуке 
којима је потврђено власништво тог фонда над специјалним 
болницама „Жубор“, „Чигота“, „Меркур“, „Бања Ковиљача“, 
„Златар“ и „Сокобања“.

ПОСЛЕДЊА ШАНСА
ТЕМА БРОЈА   Закон о приватизацији предвиђа завршетак процеса приватизације 584 

преостале друштвене фирме

Србија од предузећа у реструктурирању потражује 2,4 милијарде евра.  
„Радници неће остати на улици“, каже министар Александар Вулин

Имовина предузећа про-
цењена на 6,8 милијар-
ди, а обавезе на 6,65 
милијарди евра

Од 584 неприватизована и 161 предузећа у 
реструктурирању, са укупно 93.000 радни-

ка, само неколико остварује добит
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По новом закону, пре продаје капитала могу се конвер-
товати све обавезе предузећа према државним повериоци-
ма. На тај начин практично се може отписати дуг од 3,2 ми-
лијарде евра и за толико повећати вредност капитала.

„Уместо да се инвеститорима за отварање нових радних 
места из буџета даје кеш кога нема, идеја министра Душана 
Вујовића је да се постојећи државни капитал у виду акција 
бесплатно да инвеститору, као врста награде, ако запосли 
одређени број радника или уложи одређену суму новца“, на-
вела је Радовановићева.

„У сарадњи са Министарством привреде, са чијим пред-
ставницима смо разговарали, договорено је да неће бити 
посебних прописа, већ ће се доносити одговарајуће одлуке 
владе“, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања Александар Вулин. Према његовим речима, 
то питање неће бити регулисано законом, већ су у питању од-
говарајуће одлуке које ће произилазити из Закона о стечају 
и Закона о приватизацији.

Отпремнина од 300 евра?

Како је „Блицу” потврђено у Министарству рада, 
радници фирми у реструктурирању који остану без пос-
ла имаће право на отпремнину од 300 евра по години 
стажа. У тим предузећима делимично је већ реализован 
социјални програм на бази досадашњег решења, у не-
ким фирмама је започет и већ су направљени спискови. Када 
би се сада направила радикална промена, део радника би 
доспео у неповољнији положај у односу на оне који су већ 
остварили право на отпремнину.

У Хемијској индустрији „Невена“ потврђују да има за-
интересованих инвеститора за то предузеће и очекују да 
ће ускоро бити приватизовано. „Очекујемо да ће се јавити 
неко од инвеститора и да ће доћи до приватизације у року 
који је дала Влада Србије“, каже директор „Невене“ Миљан 
Миљковић. Пре приватизације у „Невени“ је било запослено 
око 500 радника.

„Након раскида приватизације имали смо веома велики 
број радника, а пласман производа је ишао само ка одређе-
ним групама. Све је то доведено у неку нормалу, фабрика је 
на добровољној бази смањила број радника и тренутно има-
мо 77 запослених. Радимо и суботом и недељом и упошљени 
су сви капацитети“, каже Миљковић.

И руководство посрнулог крагујевачког предузећа „Ау-
тосаобраћај“ (АС) нада се да ће та фирма успети да пронађе 
адекватног стратешког партнера, јер има тржиште. Директор 
Срећко Алексић, у изјави за „Танјуг“, рекао је да је наредних 
петнаестак дана кључно за будућност тог предузећа и изра-
зио уверење да ће она бити сјајна, јер предузеће има потен-
цијал. Најстарији шумадијски превозник држави дугује око 
1,2 милијарде динара, а шест милиона евра приватним пове-
риоцима, што је више него имовина, која према неким проце-
нама износи од два до три милиона евра. Алексић сматра да 
уколико се дуг сведе на минимум, и то конверзијом дуговања 
у почетни капитал, све ће бити много једноставније. После 
реализације социјалног програма који је држава омогућила 
крајем претходне и почетком ове године, око 300 запослених 
је напустило предузеће које сада има 159 радника. 

У крагујевачкој „Енергетици“, која је девет година у рес-
труктурирању и има дуговања од близу 10 милијарди дина-
ра, сматрају да у поступку приватизације прво треба радити 
на отпису или конверзији дуговања према држави и држав-
ним повериоцима. Портпарол Милош Анђелковић каже да 
су дуговања већа од вредности имовине фирме, али и указује 
да структура тих дуговања донекле није реална, имајући у 
виду да великим делом потичу из периода декомпоновања 
Групе „Застава“, пре више од једне деценије. Према његовим 
речима, у случају да дође до отписа дуговања према држав-
ним повериоцима, „Енергетика“ би могла да буде интере-
сантна не само за приватизацију.

Решење за девет рудника Јавног предузећа за подземну 
експлоатацију угља „Ресавица“ је реализација плана консо-

лидације Владе Србије, а не продаја - изјавио је генерални 
директор предузећа Владо Милошевић, а поводом тога 
што се рудници „Ресавица“ налазе на листи 502 фирме у Ср-
бији чију је продају огласила Агенција за приватизацију.

„План консолидације ЈП ПЕУ је Влада Србије донела 1. 
новембра 2013. године и он предвиђа отварање нових ле-
жишта угља, термоелектрана, инвестирање у перспективне 
руднике и затаварање рудника који немају велике резерве 
угља“, рекао је Милошевић. План ни после девет и по месеци 
није почео да се реализује. Милошевић истиче да ЈП ПЕУ по 
питању приватизације није добило никакво званично оба-

вештење ни од надлежног Министарства енергетике и ру-
дарства, нити од Министарства привреде, јер су у процесу 
реструктурирања, те сматрају да је одлука о приватизацији 
донета по инерцији.

ЈП ПЕУ запошљава око 4.000 радника, а рудници се на-
лазе углавном у најнеразвијенијим општинама Србије и једи-
на су предузећа која још раде. Председник Синдиката ЈП ПЕУ 
Горан Николић је истакао да су рудари изненађени објављи-
вањем проспекта за продају рудника, јер су министри Алек-
сандар Антић и Александар Вулин, на обележавању Дана 
рудара, 6. августа, у Сењском руднику, најавили хитан сас-
танак око спровођења плана консолидације и обећали да ће 
ЈП ПЕУ бити међу пет, шест фирми које ће бити на посебном 
програму. 

„Петицијом коју смо половином маја предали за пре-
мијера, са око 20.000 потписа рудара и грађана, тражимо 
повратак рудника у састав Електропривреде Србије“, стоји у 
Николићевој изјави за „Танјуг“. Поред рудника, на продају су 
понуђене и ћерке фирме - „Ђула“ и „Рембастранс“, као и „За-
ставаметал“ из Ресавице.

Министар Александар Вулин изјавио је да је Жељко 
Сертић одличан кандидат за министра привреде, као и да 
ће његов први задатак бити предузећа у реструктурирању, 
али да нико од 44.000 запослених који раде у њима неће ос-
тати на улици. Вулин је рекао да је циљ владе да што више 
тих предузећа настави да ради, да нађу стратешког партнера 
или новог власника.

„За оне који не буду могли да пронађу стратешког парт-
нера постоји социјални програм и о њима ће Министарство 
рада водити рачуна. Нико неће остати на улици“, рекао је 
Вулин.

Држава издваја 750 милиона евра годишње 
за предузећа у реструктурирању

Дуговања крагује-
вачке „Енергетике“ 
већа од вредности 

имовине

Александра Бачевић       
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питања која ће издвојити неког од кандидата и трема је у 
оваквим приликама уобичајена. Међутим, уколико се добро 
припремите, трема ће нестати или се бар значајно смањити. 
Ваш циљ би овом приликом требало да буде истицање, јер 
једино тако можете имати реалну шансу да баш ви будете 
особа коју ће запослити.

ОСМЕХ је препоручљив, као и поглед „очи у очи“, али 
не само са људима који вас интервјуишу, већ и са осталим 
кандидатима. Покушајте да створите пријатељски однос са 
свима, јер ће бити оцењивано и колико сте тимски играч. Ва-
жно је да покажете вештине и способности којима распола-
жете. Како ви себе будете представили, тако ће вас и други 
видети. Покажите своју самоувереност. Смирено одговарајте 
на питања и поштујте своје супарнике, јер ћете осим општег 
позитивног утиска дати до знања и да цените тимски рад, 
што је веома пожељна особина.

Вероватно ћете доћи 
у ситуацију да кроз неку 
„игру улога“ покажете 
своје способности у са-

радњи са другима. У тој ситуацији је важно да 
поштујете своју конкуренцију, што ћете најбоље 
показати тако што ћете уважавати мишљења 

других и подстицати их на активност, а што ће опет истаћи 
вашу способност вођства (нпр. одређени предлог ћете дати 
на гласање уместо гласне дискусије или ћете људе који су 
повучени и стидљиви питати какво је њихово мишљење о 
одређеној теми).

Групни интервју вам даје време да размислите о одгово-
ру. Наиме, уколико неко од кандидата први одговори на пи-
тање, ви имате тренутак да размислите шта желите да каже-
те. Пожељно је да учествујете у разговорима и дискусијама. 
У овим ситуацијама треба да се изборите за свој став, што не 
значи да треба да газите преко других, нити да их на било 
који начин угрозите својим истицањем. Не морате бити нај-
гласнији, нити треба да гестикулацијом скрећете пажњу на 
себе, али најгоре што можете учинити је да ћутите и будете 
неактивни.

      Потенцијална питања
  По завршетку одређене групне активности интервјуер 
може да постави питања која ће додатно појаснити уну-
тар-тимску динамику и допринос сваког појединог члана, 
било уживо или путем упитника који ће сваки од учесника 
попунити на крају интервјуа. Питања која се у том смислу 
могу поставити су:

• Захваљујући чему сте као тим били успешни?
• На који начин сте ви лично допринели успеху тима?
• Када сте и због чега имали проблем у постизању циља?
• Како би вас други чланови тима описали?

Свако од нас различито реагује, функционише, па је 
самим тим некоме лакше да интервју за посао прође 
сам, а некоме да има „саборце“, чак и када су директна 
конкуренција. Групни интервју се најчешће користи 

за позиције које не захтевају претходно радно искуство или 
позиције код којих је акценат више на вештинама у раду са 
људима него на квалификованости 
кандидата. При запошљавању тек 
дипломираних студената овај облик 
интервјуа је сасвим оправдан, јер 
омогућава лакшу проверу одређених 
компетенција кроз одигравање уло-
га и друге врсте групних задатака и 
вежби и сагледавање да ли неко од 
кандидата има одређене менаџерске 
потенцијале.

ГРУПНИ ИНТЕРВЈУ се користи и код масовних регру-
тација, на пример продајног особља у супермаркетима, када 
у кратком временском периоду треба запослити велики број 
људи. Представља један од начина да се провере компетен-
ције које се могу подвести под такозване “меке вештине” (soft 
skills) - вештине руковођења, вршења утицаја, придобијања 
других за сарадњу, презентовања, решавања проблема, орга-
низовања, планирања, доношења одлука и слично.

ГРУПНЕ ВЕЖБЕ обично укључују целу групу канди-
дата од којих се тражи да у ограниченом, релативно кратком 
временском року, обаве неки задатак. Циљ теста је да прове-
ри како кандидати реагују под стресом, да ли ће подржавати 
групу да оствари циљ без обзира на дефицит времена или ће 
узети ствари у своје руке и игнорисати остатак тима.

Уколико дођете у ову ситуацију, важно је да добро раз-
умете упутства за вежбу која добијете од интервјуера и да 
поставите питања уколико постоји нешто што вам није јас-
но. Питајте своје „саборце“ шта мисле о одређеном пробле-
му и које решење они предлажу. Не морате се приказати као 
апсолутни вођа, али би пожељно било да будете активни. И 
на крају, немојте изгубити појам о времену нити циљ вежбе, 
јер је ваш задатак био да останете фокусирани и поред свих 
сметњи.

Припремање за групни интервју је готово немогуће. Осо-
бина попут способности сарадње са тимом људи се развија 
цео живот. На интервјуу за посао је могуће „једнократно“ 
преварити послодавца, али то ни у ком случају неће трајати 
дуго, јер ће одмах постати очигледно да ли сте стварно права 
особа за посао.

Сваки интервју, па и групни, прилика је да се сусретнете 
са потенцијалним послодавцем. Свесни сте да ће уследити 

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ    Групни интервју за посао

В.П.

Групни интервју се користи и код масовних 
регрутација, на пример продајног особља у 

супермаркетима, када у кратком временском 
периоду треба запослити велики број људи

ОЧИ У ОЧИ

Како ви себе будете 
представили тако ће 

вас и други видети

На интервјуу за посао је 
могуће „једнократно“ пре-

варити послодавца, али 
то ни у ком случају неће 

трајати дуго…
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На основу Статута Општине Бач, Локалног акционог плана за запо-
шљавање за 2014. годину и Споразума о утврђивању међусобних пра-
ва и обавеза између Покрајинског секретаријата за привреду, запо-
шљавање и равноправност полова, Општине Бач и НСЗ - Покрајинска 
служба за запошљавање за 2014. годину, број 133-10-1/2014-04 од 
06.06.2014. године, Општина Бач расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА

У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први 
пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену 
врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљава-
ла краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног 
испита, а ради оспособљавања за самосталан рад у струци без засни-
вања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 
месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији 
послова код послодавца, и то:
- до 6 месеци за лица са средњим образовањем;
- до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем;
- до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за 
полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за 
преостали период потребан за стицање услова за полагање приправ-
ничког/стручног испита.
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви“ НСЗ.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Општина Бач за запошља-
вање ангажованим лицима исплаћује новчану надокнаду у месечном 
износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим обра-
зовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим 
образовањем;
- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и про-
фесионалне болести, у складу са законом и
- сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини 
износа трошкова стручног испита.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе могу остварити:
- државни органи, директни и индиректни корисници буџетских сред-
става, организације обавезног социјалног осигурања, јавне установе 
уз писмену сагласност надлежног министарства,
- као и привредни субјекти (привредна друштва и предузетници)
под следећим условима:
- да имају седиште на територији општине Бач;
- да имају кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица, тј. да 
имају запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није 
другачије одређено, испуњава следеће услове: да има одговарајућу 
струку, најмање je истог нивоа образовања као и приправник и има 
најмање 12 месеци радног искуства у струци;
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавез-
но социјално осигурање;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова 
код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана 
обавеза обављања приправничког стажа;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Општини Бач и према 
Националној служби за запошљавање, осим за обавезе чија је реали-
зација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Национал-
не службе - Испоставе Бач које: има средње, више или високо обра-
зовање; нема радног искуства у струци или нема радног искуства у 
својству приправника довољног за стицање услова за полагање при-
правничког/стручног испита.
Општина Бач у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених 
лица која ће бити укључена у програм.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу;

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 
подносилац захтева није регистрован у АПР;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама по основу пореза 
и доприноса.
Општина Бач задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се у пријемну канцеларију 
Општине Бач, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се 
може добити у пријемној канцеларији Општинске управе или преузети 
са сајта Националне службе за запошљавање или сајта Општине Бач.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу 
провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева
Национална служба за запошљавање проверава усклађеност подне-
тог захтева и приложене документације са условима из јавног позива. 
У циљу провере испуњености услова из јавног позива по поднетом 
захтеву, НСЗ задржава право да изврши службени обилазак посло-
давца. 
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: 
програм оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, 
дужина обављања делатности послодавца, претходно коришћена 
средства по ЛАПЗ-у Бач - програму стручне праксе и процена важности 
поднетог захтева за локално тржиште рада за подручје општине Бач.
Oпштина Бач задржава право да приликом одлучивања по поднетом 
захтеву изврши корекцију броја лица у складу са расположивом кво-
том која је опредељена за Општину Бач.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси председник 
Општине Бач, уз претходно прибављену сагласност Покрајинског 
секретаријата, на предлог Локалног савета за запошљавање. Одлука о 
спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 30 дана од 
дана подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Oпштина Бач и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлу-
ке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор којим 
уређују међусобна права и обавезе. По закљученом уговору, послода-
вац је у обавези да Општини Бач достави потписани уговор о струч-
ном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси. Датум 
почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума 
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне 
обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са 
законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Општини Бач извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором;
- достави Општини Бач извештај о обављеној стручној пракси, у складу 
са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за само-
сталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за 
полагање испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном при-
правничком/стручном испиту;
- омогући Општини Бач контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Општину Бач о свим променама које су од значаја за реали-
зацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да 
у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши 
замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, које 
испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време 
дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све потребне информације могу се добити у Општинској управи 
Општине Бач, на број телефона: 021/770-075 или на сајту Општине 
Бач: www.bac.rs или у НСЗ - Испостава Бач, број телефона: 021/770-
148 или на сајту НСЗ: www.nsz.gov.rs.
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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

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

304

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.



Бесплатна публикација о запошљавању 11  27.08.2014.  |  Број 584  |   

     Администрација и управа

БЕОГРА Д

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Самостални стручни сарадник - шеф Одсека за 
послове услужног центра ГО Савски венац
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни факултет, пет 
година радног стажа и положен државни стручни испит; да 
кандидат испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима. Уз пријаву и био-
графију кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ 
о радном стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије, уверење о здравстве-
ном стању и уверење да није осуђиван за кривична дела 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Самостални стручни сарадник за имовинско - 
правне послове

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни факултет, пет 
година радног стажа и положен државни стручни испит. 
Осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и 
услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима. Уз пријаву и биографију кандидат 
подноси: оверену копију дипломе, доказ о радном стажу, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење о здравственом стању и уве-
рење да није осуђиван за кривична дела на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу.

ВАЉЕВО

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, 

ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДА ВАЉЕВА

14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Оглас објављен 20.08.2014. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: послови експедиције, 
на одређено време од 24 месеца, мења се у делу 
назива послодавца, где уместо: Градска управа за 
друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове Града Ваљева, треба да стоји: 
Градска управа за локални развој, привреду, урба-
низам и комуналне послове Града Ваљева. У оста-
лом делу оглас је непромењен.

ВРШАЦ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

26360 Пландиште, Војводе Путника 38
тел/факс: 013/861-025

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: директор, поништава се 
у целости.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
26360 Пландиште, Војводе Путника 38

тел/факс: 013/861-025

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије 
који је стекао високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, економских, психолошких, педагош-
ких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
назив: дипломирани социјални радник и најмање пет годи-
на радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Кандидат уз прописану конкурсну документацију 
(биографија кандидата, уверење о држављанству, уверење 
суда да лице није под истрагом и да се против истог не 
води поступак, да није осуђиван за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против живота и тела, против слобо-
да и права човека и грађанина, против права по основу 
рада, против части и угледа, против полне слободе, против 
брака и породице, против службене дужности, као и про-
тив уставног уређења и безбедности Републике Србије, да 
поседује организаторске способности, оверену фотокопију 
дипломе, потврду о радном стажу у струци), подноси и про-
грам рада за мандатни период на који се врши избор. Фото-
копије докумената морају бити уредно оверене. Пријаву 
са потребном документацијом и доказима о испуњености 
услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“.

ЗАЈЕЧАР

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„Др МИХАЈЛО СТУПАР“
19350 Књажевац, Карађорђева 53

тел. 019/731-316

Дипломирани социјални радник

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да 
је стекао високо образовање (VII степен стручне спреме), 
односно стручни назив: дипломирани социјални радник 
и најмање једна година радног искуства у струци и поло-
жен стручни испит или приправник. Уз пријаву на оглас са 
биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна 
документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: дипло-
му о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење о општем здравстве-
ном стању (за кандидата који буде изабран), потврду изда-
ту од послодавца као доказ о радном искуству, уверење 

Администрација и управа 
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о положеном стручном испиту. Пријаве на оглас са дока-
зима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адре-
су: Центар за социјални рад „Др Михајло Ступар“, Књаже-
вац, Карађорђева 53. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ
Лепосавић

тел. 028/83-050

Координатор месне заједнице
на одређено време због повећаног обима посла, на годину 

дана

УСЛОВИ: средња стручна спрема - правног или другог 
друштвеног смера, положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе и три године радног искуства. Канди-
дат поред наведених посебних услова треба да испуњава 
и услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима 
у државним органима и приложи следеће доказе: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекар-
ско уверење, диплому, уверење вишег и основног суда да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Пријаве са потребним доказима подносе се у оригиналу 
или у овереној фотокопији начелнику Општинске управе, 
у року од 8 дана од дана објављивања, преко писарнице 
Општине. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. О извршеном пријему кандидати ће 
бити благовремено обавештени.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ

16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-027

Административно-технички послови
на одређено време до 31.10.2014. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, 
положен стручни испит за рад у државним органима, 1 
година радног искуства; доказ о стручној спреми; уверење 
о положеном стручном испиту за рад у државним органима; 
уверење о радном искуству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; доказ опште здравствене 
способности (лекарско уверење); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуна и неблаговремена документација неће се 
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЛОЗНИЦА
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

15318 Мали Зворник, Рибарска1
тел. 015/471-099

Секретар ССОМЗ
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема, 1 година рад-
ног искуства, познавање рада на рачунару, истакнути спор-

тиста или спортски радник. Уз пријаву на оглас кандидат 
прилаже: кратку биографију, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној спре-
ми, уверење о некажњавању (орган унутрашњих послова), 
доказ о познавању рада на рачунару, доказ о организацио-
ним способностима за обављање послова у спорту од инте-
реса за Спортски савез и његове удружене чланице. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОПШТИНА РУМА

ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Оглас објављен 30.07.2014. године у публикацији 
‘‘Послови‘‘, поништава се за радно место: сложени 
послови економског развоја, на одређено време у 
Општинској управи Општине Рума. У преосталом 
делу оглас је непромењен.

ОПШТИНА ИРИГ

ОПШТИНСКА УПРАВА
22406 Ириг, Војводе Путника 1

тел. 022/400-600

Послови грађевинарства
на одређено време од годину дана, радник у својству 

приправника, за рад у Служби за заштиту животне средине 
и урбанизам, Општинске управе Општине Ириг

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер грађевине, 
архитектуре), дипломирани грађевински инжењер, дипло-
мирани архитекта.

Послови матичара - шеф Месне канцеларије 
Крушедол Село
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), у образовно-научном пољу друштвено-хуманис-
тичких наука, односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године - друштвеног смера, положен посебан 
стручни испит за матичара, једна година радног искуства 
у државним органима.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Пријаве са потребним доказима доставити Служби за 
друштвене делатности, општу управу и заједничке посло-
ве, контакт особа: Владимир Ристић, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији ‘‘Послови‘‘. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Администрација и управа 

ОБУКА ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Заменик начелника Општинске управе 
Општине Инђија

на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Посебни услови: VII/1 степен стручне спре-
ме, завршен правни факултет, положен испит за рад у 
државним органима и најмање 5 година радног искуства 
у струци. Докази о испуњености општих услова: уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности (издато након објављивања огласа), 
уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу (не старије 
од 6 месеци), копија личне карте. Докази о испуњености 
посебних услова: диплома о стеченој стручној спреми, 
потврда или уверење о радном искуству, уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у органима државне управе, 
остали докази. Постављење се врши на мандатни период 
од 5 година. Кандидати су уз пријаву на оглас дужни да 
доставе доказ о испуњавању општих и посебних услова, 
у оригиналу или у овереној фотокопији, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији  ‘‘Послови‘‘. Поставити 
се може кандидат који испуњава опште и посебне услове 
огласа. Одлука о постављењу између пријављених канди-
дата биће донета у року од 15 дана од дана истека рока 
за пријављивање кандидата. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општинска управа Општине Инђија, 
Инђија, Цара Душана 1 или на писарници Општинске упра-
ве Општине Инђија, са назнаком: ‘‘Пријава на оглас‘‘.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1

Послови извршења трезора у Одељењу за 
привреду и финансије

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена из области економских нау-
ка (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
дипл. економиста са стеченим образовањем на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, 1 година радног искуства, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, познавање рада 
на рачунару.

Рачунополагач у Одељењу за привреду и 
финансије

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: IV степен стручне спреме еко-
номске струке, 1 година радног искуства, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, познавање рада 
на рачунару.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да 
испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним 

односима у државним органима. Уз пријаву са биогра-
фијом кандидат подноси следеће доказе, у оригиналу или 
у овереној копији: доказ о завршеној одговарајућој струч-
ној спреми, доказ о положеном стручном испиту за рад у 
органима државне управе, доказ о радном искуству, извод 
из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу), уве-
рење о држављанству Република Србије (не старије од 6 
месеци), уверење да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (уверење издато од МУП-а - 
надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци), 
копију личне карте и лекарско уверење (за кандидата који 
буде изабран). 

Пријава са потребним доказима о испуњавању наведених 
услова, са назнаком: ‘‘Пријава на оглас за радно место 
_____‘‘ (навести за које радно место), доставља се у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији  ‘‘Послови‘‘, 
поштом на адресу: Општинска управа Општине Инђија, 
Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на шалтеру бр. 1 
пријемне канцеларије. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање.

Администрација и управа

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС
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www.muehlbauer.de

Групација Muehlbauer се бави технологијама и има 
преко 30 година дугу традицију пионирских подухва-
та у области машинства и изградње фабрика. Данас 
је то водећи партнерски систем за комплетан транс-
фер технологија и практичних знања у производњи 
електронских личних идентификационих докумената, 
који има око 2800 запослених и савремене технолош-
ке центре на свим континентима, као и међународну 
продајну и сервисну мрежу.

У циљу јачања нашег тима у Старој Пазови (Србија), 
тражимо:

СТРУЧНОГ САРАДНИКА ЗА ОБРАЧУНСКЕ И
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ (м/ж)

Задаци и одговорности:
- обрачун зарада и провера
- израчунавање свих пореза, доприноса за пензијско 
осигурање
- израда релевантних извештаја
- координација са различитим институцијама
- контрола уговора о раду
- организација одељења за људске ресурсе (израда 
процедура и правилника)
- координација активности које се односе на здравље 
и безбедност на раду и противпожарну заштиту

Профил који се тражи:
- завршене студије економије или права
- неколико година искуства у струци, у области људ-
ских ресурса (платних спискова)
- познавање свих релевантних закона и прописа
- врло добро познавање енглеског језика (говорног и 
писаног)
- развијене вештине рада на рачунару
- способност за самостални рад и флексибилност

Погодности које нудимо:
- накнада за годишњи одмор
- компанија организује превоз за запослене из Бео-
града
- плаћени трошкови за јавни превоз
- компанија обезбеђује оброке у кантини током дана 
проведених на послу
- интернационално радно окружење

Да ли смо вас заинтересовали?
Да ли вас занимају узбудљиви пројекти? Монотонија 
вам смета, недостаје вам могућност да дате свој креа-
тивни допринос? Пријавите се за овај посао!

Молимо вас да нам уз пријаву пошаљете комплет-
ну документацију, укључујући и ваша очекивања у 
погледу плате и датума почетка рада. 

Пожељно би било да користите наш он-лајн образац, 
који можете наћи на: www.muehlbauer.de или имејл: 
career@muehlbauer.de.

ПОЖ АРЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Стручни сарадник за послове пореске 
евиденције

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - економски или правни 
факултет (VII степен стручне спреме), 3 године радног 
искуства.

Стручни сарадник за послове финансијског 
планирања

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - економског смера (VII 
степен стручне спреме), 1 година радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказ да је канди-
дат држављанин Републике Србије - уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне 
карте (све странице), да има прописану стручну спрему 
(оверена фотокопија дипломе), доказ да има прописа-
но радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), 
уверење о општој здравственој способности (лекарско 
уверење), уверење да се не води истрага, нити се спро-
воде истражне радње, нити се води кривични поступак по 
оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно 
окончан, уверење да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве на оглас са потребном доку-
ментацијом слати на адресу: Општинска управа, Српских 
владара 165, 12300 Петровац на Млави.

ОПШТИНСКА УПРАВА ГОЛУБАЦ
12223 Голубац, Цара Лазара 15

Послови пореског контролора
на одређено време, због повећаног обима посла

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, 34/02, 49/05 
и 23/13), кандидат треба да испуњава и следеће посебне 
услове: виша школска спрема - друштвеног смера, односно 
висока школа првог степена (основне академске и основне 
струковне студије) - друштвеног смера, 1 година рад-
ног искуства и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе. Пријаве на оглас са доказима о испуња-
вању општих и посебних услова, у оригиналу или у овере-
ној фотокопији (диплома о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, уверење о 
положеном државном испиту, доказ о радном искуству у 
струци, уверење о здравственој способности), подносе се 
начелнику Општинске управе Голубац, на адресу: Општин-
ска управа Голубац, Цара Лазара 15, 12223 Голубац. Оглас 
је отворен осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs
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УЖИЦЕ
УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР

„БАЈИНА БАШТА“
31250 Бајина Башта, Кнеза Милана Обреновића 34/2

тел. 031/865-900

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Општи услови прописани чланом 6 Закона о раду 
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): држављанство РС, општа 
здравствена способност, прописана стручна спрема. Посеб-
ни услови: завршена висока или виша стручна спрема, рад-
но искуство од 3 године у струци. Именовање се врши на 
мандатни перод од 4 године. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса подносе се на горенаведену адресу.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28

тел. 031/831-151

Начелник Општинске управе

УСЛОВИ: дипломирани правник са положеним стручним 
испитом за рад у државним органима, најмање 5 година 
радног искуства у струци. Уз пријаву кандидат је обавезан 
да поред општих услова (оверене фотокопије дипломе, 
уверење о положеном стручном испиту, уверење о радном 
искуству) приложи и доказе о испуњености општих усло-
ва за рад у државним органима: уверење о држављанству 
РС, доказ да има општу здравствену способност, доказ да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова за рад у државном орга-
ну. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас“.

УСТАНОВА „КУЛТУРА“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 13

тел. 031/866-840

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Општи услови прописани законом: држављанство 
РС, општа здравствена способност. Посебни услови: завр-
шена висока или виша стручна спрема, радно искуство од 3 
године у струци, да кандидат достави програм рада и раз-
воја установе. Именовање се врши на мандатни период од 
4 године. Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса слати на горенаведену адресу.

ШАБАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
15350 Богатић, Мике Витомировића 1

тел. 015/7786-126
факс: 015/7786-174

e-mail: оpstina@bogatic.rs
www.bogatic.rs

Руководилац Одељења за привреду, финансије 
и имовинско-правне послове Општинске управе 

Општине Богатић

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), из области економских или правних наука, однос-
но високо образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмње четири године - економског или правног 
смера, положен стручни испит за рад у државним органима 
и најмање 3 године искуства у струци након дипломирања. 
Пријаву на оглас може поднети лице које поред наведених 
услова испуњава и опште услове утврђена чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здрав-
ствену способност, да није осуђивано за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву на оглас доставити: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење о општој здравственој способ-
ности (доставља само изабрани кандидат), оверену копију 
дипломе, уверење о положеном стручном испиту за рад у 
државним органима, доказ о радном искуству. Потребни 
докази се предају у оригиналу или као оверене фотокопије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављају се на 
адресу: Општинска управа Општине Богатић, Мике Витоми-
ровића 1, 15350 Богатић, са назнаком: „Пријава на оглас“.

   Трговина и услуге

„KLEFFMANN“ DOO
11000 Београд, Трг Николе Пашића 8

тел. 011/3038-262, 3038-263

Теренски анкетар
20 извршилаца

Опис послова: вршење анкетирања за пројекте поврће и 
винова лоза.

Место рада: више регионалних округа - Београдски округ, 
Подунавски, Топлички, Јабланички, Нишавски, Поморав-
ски, Јужнобанатски, Сремски, Браничевски, Поморавски и 
Мачвански - општина пребивалишта кандидата или суседна 
најближа општина.

УСЛОВИ: средња стручна спрема или висока стручна спре-
ма, без обзира на профил/врсту школе, пожељно је посе-
довање возачке дозволе „Б“ категорије, као и познавање 
места у општини рада; кандидати који су радили сличне 
послове имаће предност приликом избора; теренски рад; 
послодавац сноси трошкове превоза (аутобуске карте или 
рачуне за гориво). За кандидате који ће бити ангажовани 
послодавац организује обавезну обуку у трајању 2-3 сата, у 
току договореног дана, у Новом Саду и Београду и рефун-
дира трошкове превоза. Радно ангажовање по уговору о 
делу у периоду од 01.09. до 01.10.2014. године. Конкурс је 
отворен до 05.09.2014. године. 

Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведе-
не бројеве телефона. Особа за контакт: Јелена Самарџија.

Администрација и управа / Трговина и услуге

ОБУКА ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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„СТРАДА“ ДОО
11000 Београд, Орфелинова 34

тел. 063/1028-126
е-mail: dejan.pjevac@оtkupzlata.vip.rs

Техничар на процени при откупу и продаји 
драгоценог метала

за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: IV, V, VI/1, VII/1 степен стручне спреме у било ком 
занимању, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, 
Еxcel, Оutlook, Еxplorer), да је лице на евиденцији НСЗ нај-
мање 6 месеци, пробни рад 1 месец. 

Рок за пријаву је 29.08.2014. године. Јављање кандидата на 
горенаведени број телефона.

„WАFLLЕ NS“

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
21000 Нови Сад, Полгар Андраша 40 б/7

тел. 063/293-094

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме у било ком 
занимању, пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на 
горенаведени број телефона. Рок за пријаву је 29.08.2014. 
године.

„АDECCO ОUTSOURCING“ DОО
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 40

е-mail: djordje.babic@аdecco.com

Консултант продаје/телефонска продаја
на одређено време 1 месец, за рад у Новом Саду

20 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV, VI/1, VII/1 степен стручне спреме у било 
ком занимању, основна информатичка обука (Windows, 
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - средњи 
ниво. Рок за пријаву је 28.08.2014. године. Слање пријаве 
за запослење мејлом.

VIP SECURITY SISTEMS
11000 Београд, Његошева 63

тел. 066/8881-005
е-mail: tanja.lazic@vipsistems.rs

Физичко обезбеђење и транспорт новца - 
пратилац транспорта новца

на одређено време 24 месеца, за рад у Новом Саду
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, возачка дозвола „Б“ категорије, дозвола за ношење 
оружја. Рок за пријаву је 30.08.2014. године. Разговори су 
понедељком и петком, од 12,00 до 15,00 часова, у улици 
Бранимира Ћосића 10, у Новом Саду.

„ПАПИР УНИЈА“ ДОО БУКОВАЦ
21209 Буковац, Карађорђева 156

тел. 064/1551-632
е-mail: papirunija@gmail.com

Копирант - радник у копирници
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању: штампар-
ски монтер - копириста, обука за CorelDraw (све верзије и 
сви нивои), основна информатичка обука (Windows, Wоrd, 
Еxcel, Еxplorer, Оutlook), пробни рад 3 месеца. Јављање кан-
дидата на горенаведени број телефона.

БГ ЕЛИТ ФОТО
11000 Београд, Трг републике бб

тел. 062/8917-544
е-mail: info@bgefoto.rs

Фотограф, оператер на фото машинама
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање једна годи-
на радног искуства у фотографској радњи, знање рада у 
Аdobe Photoshop програму, знање енглеског језика. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на наведени контакт 
телефон и да пошаљу пријаве за запослење на наведену 
мејл адресу. Оглас је отворен до 30.09.2014. године.

„ME GUSTAS“ DОО
11000 Београд, Капетан Мишина 25

тел. 011/2928-700, 065/2928-700
е-mail: megustasbg@gmail.com

Роштиљџија, припремач пица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: било која стручна спрема и занимање, обавезно 
најмање једна година радног искуства у угоститељству. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на наведене 
контакт телефоне или на наведену мејл адресу. Оглас је 
отворен до 15.09.2014. године.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„PRESTIGE BY MILKA“

21000 Нови Сад, Ловћенска 2
тел. 063/537-535

Фризер
3 извршиоца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме у занимању: помоћ-
ни женски фризер, фризер за жене, пробни рад 6 месе-
ци. Рок за пријаву је 05.09.2014. године. Слање пријаве за 
запослење мејлом, јављање кандидата на број телефона: 
063/537-535.

„ВОДИЧ ЗДРАВЉА“ ДОО
21000 Нови Сад, Цанкарева 8

тел. 063/511-495
е-mail: deassa@open.telekom.rs

Помоћни пекар
2 извршиоца

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у занимању: 
помоћник пекара, пекар, помоћник посластичара, послас-
тичар једноставних посластица, кувар, посластичар, 
пожељно искуство на сличним пословима. 

Рок за пријаву је 05.09.2014. године. Јављање кандидата на 
број телефона: 063/511-495.

 Трговина и услуге 
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ЈП ПОСЛОВНО-РЕКРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР „РЕЛАКС“

26210 Ковачица, Виноградска 2

Менаџер
на одређено време до повратка запослене са трудничког и 

породиљског одсуства

Опис послова: комплетна продаја хотелских капацитета 
путем свих канала продаје, организовање рада и обука 
кадрова у свим секторима, комплетна организација рада 
хотела ради обезбеђивања највишег нивоа услуга, плани-
рање и имплементација пословне стратегије и активности, 
успостављање и проширење сарадње са партнерима, одго-
ворност пословања и праћење ефикасности, продуктив-
ности и профитабилности пословања хотела, брига о ква-
литету услуга и самим тим задовољству госта.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, пребивалиште на терито-
рији општине Ковачица, познавање енглеског језика (пис-
мено и усмено), познавање рада на рачунару (МS Оffice, 
Интернет), поседовање возачке дозволе „Б“ категорије, 
комуникативност, продорност, организованост, спремност 
за рад под притиском. Пријаве слати поштом, електронском 
поштом: management@relax-kovacica.com или донети лично 
на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

‘‘АGROSYSTEM - SUB‘‘ DОО
24000 Суботица, Нила Армстронга 10

тел. 024/515-759

Одржавање зелених површина
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла, возачка дозвола „Б“ категорије, радно искуство годину 
дана, рад је на одређено време од 3 месеца. Заинтересовани 
кандидати могу биографије да шаљу на e-mail: segedincev@
аol.com или да позову бројеве телефона: 024/515-759 и 
063/8015-253. Оглас је отворен до 15.09.2014. године.

‘‘ШИФРА 24‘‘ ДОО
24000 Суботица, Матије Гупца 50

Ватрогасац
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било ког занимања, 
уверење о положеном стручном испиту из области зашти-
те од пожара, рад у сменама и ноћни рад. Заинтаресова-
ни кандидати треба да се јаве лично на адресу: Матије 
Гупца 50, од 08,00 до 14,00 часова. Оглас је отворен до 
30.08.2014. године.

„GADGET - TRADE“ DОО
24000 Суботица, Максима Горког 32

Продавац - сервисер рачунарске опреме
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електроничар, 
информатичар, сервисер ТТ опреме, познавање мађарског 
језика на вишем нивоу, рад на одређено време од 3 месе-
ца, рад у сменама. Заинтересовани кандидати треба да се 
јаве лично на адресу: Максима Горког 32, од 08,00 до 12,00 
часова. Оглас је отворен до 01.09.2014. године.

ДОО „ТЕНЕН“ НОВИ САД
21233 Ченеј, Салаш 101б

тел. 021/714-036
е-mail: teenns@telekom.rs

Електромеханичар

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању: елек-
тромеханичар, електротехничар електромеханике, пробни 
рад 3 месеца, потребно искуство у струци. Рок за пријаву је 
01.09.2014. године. Јављање кандидата на број телефона: 
021/714-700, радним данима, од 11,00 до 15,00 часова.

„КОНАК“ - ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА
21208 Сремска Каменица, Трг краља Петра I 3

тел. 063/563-777
е-mail: gerontokonak@gmail.com

Кувар

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању: кувар 
једноставних јела, кувар, пробни рад 1 месец. Рок за 
пријаву је 05.09.2014. године.

      Грађевинарство и индустрија 

„PKC WIRING SYSTEMS“ DОО
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер у производњи
20 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира 
на занимање, пробни рад од 4 месеца, рад у сменама, рад 
у производњи је предност, прецизност у раду, способност 
тимског рада, кандидати не смеју бити далтонисти, рад се 
обавља у стојећем положају, трака је покретна, монтажа 
производа се обавља на основу упутстава. Оглас је отво-
рен до попуне радних места. Конкурсна документација се 
доставља на горенаведену адресу.

ДОО „БАЛКАН“
18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35а

Бравар монтер
15 извршилаца

Електро и аутогени заваривач
10 извршилаца

Руковалац виљушкаром
2 извршиоца

Руковалац ауто-дизалицом

Инсталатер централног грејања

Ауто-механичар

Помоћни радник
15 извршилаца

УСЛОВИ: Сви послови (осим ауто-механичара) обављају 
се на терену у термоелектранама Србије (Обреновац, Кос-
толац, Колубара, Свилајнац). Кандидати треба да поседу-

 Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија 
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ју лекарско уверење за рад на висини. Обавезан је лични 
долазак кандидата у просторије послодавца, на адресу: 
Ниш, Хајдук Вељкова 35а, сваког радног дана, од 10,00 до 
15,00 часова. Рок за пријаву је 30.09.2014. године.

„МЛИНОСТЕП“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Васе Стајића 28

е-mail: mlinostep.ns@eunet.rs

Технолог у млину

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: дипло-
мирани инжењер прехрамбене технологије, возачка дозво-
ла „Б“ категорије, основна информатичка обука (Windows, 
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), место рада: Степановићево. 
Рок за пријаву је 05.09.2014. године. Пријаве за запослење 
слати мејлом.

   Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/222-21-00

Спремачица
на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима 

посла
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност 
услова, предају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба бр. 3), на наведену адресу, са назнаком за који 
оглас се подноси пријава. Одлука о избору биће објављена 
на огласној табли поред писарнице, а изабрани кандидат 
биће лично обавештен телефонским путем.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА

„R - MEDICAL“
11000 Београд, Страхињића бана 65

тел. 063/274-177
е-mail: zsavkovi@eunet.rs

Специјалиста интерне медицине
на одређено време 3 месеца

Специјалиста медицине рада
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни 
испит, обавезно одлично знање енглеског језика. Могућ-
ност запослења на неодређено време. Потребно је да кан-
дидати пошаљу CV на наведену мејл адресу или да се јаве 
на наведени контакт телефон. Конкурс је отворен 15 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/222-21-00

Медицинска сестра општег смера
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена виша или средња медицинска школа, 
општи смер, положен стручни испит. Пријаве са кратком 

биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља 
(III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу, са назнаком за 
које радно место се подноси пријава. Одлука о избору биће 
објављена на огласној табли поред писарнице, а изабрани 
кандидат биће лично обавештен телефонским путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера 44

тел. 011/3671-486

Клинички лекар - доктор медицине
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит. 
Уз пријаву приложити: кратку биографију, диплому - уве-
рење (или оверену фотокопију) о завршеном медицинском 
факултету и потврду (или оверену фотокопију) о положе-
ном стручном испиту.

Дипломирани специјални педагог
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: факултет за специјалну едукацију и рехабили-
тацију - дипломирани спец. педагог/дефектолог, положен 
стручни испит. Уз пријаву приложити: кратку биографију, 
диплому - уверење (или оверену фотокопију) о завршеном 
факултету и потврду (или оверену фотокопију) о положе-
ном стручном испиту.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе непосредно у кадровску служ-
бу или поштом на наведену адресу Специјалне болнице, са 
назнаком: „За оглас“. Неблаговремене, непотпуне и непот-
писане пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА

‘‘Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ‘‘
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, VII/1 степен стручне спреме. Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце и држављанство. Доставити неоверене 
фотокопије које се не враћају кандидатима.

Виша медицинска сестра

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, општи смер, 
положен стручни испит, VI степен стручне спреме. Уз мол-
бу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити 
неоверене фотокопије које се не враћају кандидатима.

Виши физиотерапеут

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, физиотера-
пеутски смер, положен стручни испит, VI степен струч-
не спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце и држављан-

Грађевинарство и индустрија  / Mедицина
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ство. Доставити неоверене фотокопије које се не враћају 
кандидатима.

Педијатријска сестра

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, педијатријски смер, 
положен стручни испит, IV степен стручне спреме. Уз мол-
бу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити 
неоверене фотокопије које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, општи смер, поло-
жен стручни испит, IV степен стручне спреме. Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неовере-
не фотокопије које се не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања, поштом или личном доставом у писарницу 
Дома здравља, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. 
Обавезно назначити за које радно место се конкурише. О 
резултатима огласа кандидати ће бити писмено обавеште-
ни.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11000 Београд, Пожешка 82

тел. 011/3538-300
факс: 011/2545-270

е-mail: direktor@dzcukarica.rs

Оглас објављен 20.08.2014. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: виша медицинска сес-
тра, исправља се и треба да стоји: виша медицинска 
сестра, на одређено време ради замене раднице на 
породиљском боловању.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или 
општег смера, положен стручни испит, најмање шест месе-
ци радног искуства на пословима медицинске сестре - тех-
ничара, након положеног стручног испита, дозвола за рад 
- лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат 
из радног односа) или решење о упису у именик Коморе 
медицинских сестара и здравствених техничара Србије (ако 
кандидат није у радном односу). Пробни рад од 3 месеца. 
Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем меди-
цинске сестре - техничара на неодређено време - 1 извр-
шилац“. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију, фотоко-
пију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фото-
копију радне књижице и фотокопију решења о издавању 
лиценце или фотокопију решења о упису у именик Комо-
ре медицинских сестара и здравствених техничара Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или 
општег смера, положен стручни испит, најмање шест месе-
ци радног искуства.

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наве-
дену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
пријем медицинске сестре - техничара на одређено време 
по основу замене“. Приликом пријаве на конкурс кандида-
ти су дужни да доставе следећа документа: кратку биогра-
фију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту и фотокопију радне књижице. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ

БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Медицински техничар у трансфузији
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи и положеном спе-
цијалистичком испиту медицинског техничара за рад у 
трансфузији крви (са просечном оценом), оверен препис 
или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, 
потврду издату од Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству 
у струци након положеног испита на пословима пружања 
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж 
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца), 
извод из матичне књиге рођених и биографију, са адресом 
и контакт телефоном. Наведена документа не смеју бити 
старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са условима овог 
огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разма-
тране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор.

БОЛНИЦА ЗА ПЛАСТИЧНУ, РЕКОНСТРУКТИВНУ

И ЕСТЕТСКУ ХИРУРГИЈУ „ДИОНА“
11000 Београд, Сазонова 29

тел. 011/2422-119

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - 
техничар, знање рада на рачунару и знање енглеског јези-
ка. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на горе-
наведени број телефона. Конкурс је отворен до попуне 
радног места.

Mедицина 

Национална служба 
за запошљавање
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане

Оглас објављен 13.08.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: медицин-
ска сестра, на одређено време до повратка одсутне 
раднице.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

АПОТЕКА ‘‘МАРКОВИЋ‘‘
12000 Пожаревац, Слободана Пенезића 7

тел. 012/213-680, 063/8827-710

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фар-
мацеут, возачка дозвола ‘‘Б‘‘ категорије, знање енглеског 
језика - виши ниво, рад на рачунару - почетни ниво, радно 
искуство од минимум 12 месеци, положен државни (струч-
ни) испит, лиценца за фармацеута и да је лице уписано у 
Фармацеутској комори. Радни однос је на неодређено вре-
ме. Конкурс је отворен до попуне радног места. Лице за 
контакт: Миланка Марковић.

     Пољопривреда и ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

тел. 062/524-150

Ветеринар

УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет, диплома и уве-
рење о стручној спреми, лиценца за обављање ветери-
нарске делатности, возачка дозвола „Б“ категорије, рад 
на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о општој здрав-
ственој способности, уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Оглас је отворен 
15 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу, са обавезном 
назнаком: „Пријава по огласу за пријем ветеринара“. Пре 
слања пријаве и документације јавити се на број телефона: 
062/524-150.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

тел. 062/524-150

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће усло-
ве: завршен економски факултет, диплома и уверење о 
стручној спреми, рад на рачунару, извод из матичне књиге 
рођених, радно искуство најмање годину дана, уверење о 
држављанству Републике Србије. Оглас је отворен 5 дана 
од дана објављивања. Пријаве са потребном документа-
цијом слати на горенаведену адресу, са обавезном назна-
ком: ‘‘Пријава по огласу за пријем шефа рачуноводства‘‘. 
Пре слања пријаве и документације јавити се на број теле-
фона: 062/524-150.

„ЈУНИОР КОМЕРЦ“ ДОО КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Јасички пут бб

тел. 037/429-585
е-mail: juniorkomerc@gmail.com

Продавац
за рад у пољопривредној апотеци у Обрежу, на одређено 

време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни тех-
ничар, познавање рада на рачунару. Рок за пријаву је 
30.08.2014. године. Заинтересовани кандидати биографије 
могу слати на е-mail: juniorkomerc@gmail.com.

     Наука и образовање

Mедицина / Пољопривреда и ветерина / Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

   У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 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.

www.nsz.gov.rs
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БЕОГРА Д

ОШ „ЛАЗАР САВАТИЋ“
11080 Земун, Кеј ослобођења 27

тел. 011/2197-061, 2197-077

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога и психолога, у складу са чл. 8 став 
2 и чл. 59 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 52/11), стечено на студијама 
другог степена (мастер академске, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 97/08, 44/10), 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; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; дозвола за 
рад (лиценца наставника, педагога или психолога, односно 
положен стручни испит); најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство РС; обука и положен испит за 
директора; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту (лиценца за рад), потврду о 
радном стажу у образовању, уверење о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци), лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом, био-
графију са кратким прегледом кретања у служби, преглед 
стручног усавршавања, портфолио као и сажет предлог 
програма рада за предстојећи мандатни период, потврду 
издату од стране одговарајуће високошколске установе о 
знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Иза-
брани кандидат има обавезу да у законском року положи 
испит за директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс подносе 
се непосредно у школи или на горенаведену адресу. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Ближа оба-
вештења могу се добити на бројеве телефона: 011/2197-
061 и 3165-386 - секретар школе: Светлана Ракић.

ОШ „МИЋА СТОЈКОВИЋ“
11430 Умчари, 29. новембра 11

тел. 011/8541-213

Професор математике
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

Професор српског језика
на одређено време до краја школске 2014/2015. године

Професор српског језика
са 90% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

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

раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу стручну спрему 
предвиђену Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи и да испуњава 
услове утврђене у Закону о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених и потврду надлежног 
органа да кандидат није под истрагом. Уверење да канди-
дат није осуђиван прибавља школа. Пријава се доставља 
у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 011/8541-213.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗЕМУН“
11080 Земун, Наде Димић 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставни-
ка или стручног сарадника на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године за наставника средње стручне школе за 
подручје рада електротехника, за педагога и психолога; да 
кандидат има лиценцу за обављање послова наставника, 
педагога или психолога; положен испит за директора уста-
нове (пошто Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја није организовало полагање испита за директора 
школе, пријава која не садржи доказ о положеном испиту 
за лиценцу за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит 
за директора); најмање пет година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 
РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном високом обра-
зовању; оверену фотокопију дозволе за рад, односно уве-
рења о положеном стручном испиту или испиту за лицен-
цу; потврду о раду у установи на пословима образовања 
и васпитања у трајању од најмање пет година; уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци; уверење да није 
под кривичном истрагом, односно да се против њега не 
води кривични поступак- не старије од 6 месеци и радну 
биографију. Доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном судском пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа по службеној дужности, а лекар-
ско уверење о физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са 
потребном документацијом подносе се у затвореној ковер-
ти, на горенаведену адресу, поштом или лично (код секре-
тара), са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

 Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16

тел. 011/2186-635

Ванредни професор за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине
на Катедри за екологију и географију биљака у Институту 

за ботанику и ботаничкој башти „Јевремовац“, на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира, непостојање сметње из члана 62 став 4 
Закона о високом образовању и остали услови утврђени 
чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу научну област Генетика и 
еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију у Институту за 
зоологију, на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија, општи успех најмање 
осам или академски назив магистра наука са прихваће-
ном темом докторске дисертације, смисао за наставни рад, 
непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању и остали услови утврђени чланом 72 Закона о 
високом образовању.

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом 
дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радо-
ва доставити архиви Факултета на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

ПРВА ПРИВАТНА

УГОСТИТЕЉСКО - ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Митрополита Петра 8

Наставник енглеског језика
са 12 часова

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

Наставник француског језика
на одређено време до 30.06.2015. године, са 8 часова

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно 
дипломирани филолог за француски језик и књижевност.

Наставник филозофије
на одређено време до 30.06.2015. године, са 2 часа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор филозофије, 
дипломирани филозоф.

Наставник куварства са практичном наставом
на одређено време до 30.06.2015. године, са по 9 часова

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши стручни радник 
технологије куварства, виши угоститељ са претходно сте-
ченим четворогодишњим образовањем за занимање: тех-
ничар кулинар или кувар, гастролог, виши стручни радник 
- комерцијалист угоститељства.

Наставник хигијене
на одређено време до 30.06.2015. године, са 2 часа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник музичке уметности
на одређено време до 30.06.2015. године, са 1 часом

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, академски музичар - 
дипломирани музичар, сви смерови.

ОСТАЛО: За наведена радна места предвиђено је најмање 
три године радног искуства и положен стручни испит. Уз 
пријаву кандидат је дужан да поднесе: биографију и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом степену стручности. 
Кандидати који уђу у ужи избор дужни су да доставе сле-
дећа документа: уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о здравственој способности, 
уверење да нису осуђивани за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци, односно за кривич-
но дело које их чини неподобним за рад у школи. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16

тел. 011/3290-531, 3293-908

Сарадник у лабораторији за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 

ужа област Интернет технологије
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: високо образовање другог степена, просечна оце-
на током студија на предметима из области за коју се бира 
најмање осам и способност за наставни рад.

Сарадник у лабораторији за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 

ужа област Телекомуникације
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: високо образовање другог степена, просечна оце-
на током студија на предметима из области за коју се бира 
најмање осам и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом школе и Правилником о избору 
наставника и сарадника школе, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова (биографија, диплома 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству) подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Висока школа 
струковних студија за информационе и комуникационе тех-
нологије, Београд, Здравка Челара 16. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

 Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Процесна техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне 
спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 
Закона o високом образовању и чланом 118 Статута Машин-
ског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате 
објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машин-
ски факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 
бр. 121, у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање 
радног односа:

Ванредни професор за ужу научну област 
Електроенергетски системи

Доцент за ужу научну област Телекомуникације

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о висо-
ком образовању (‘‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 76/2005, 100/2007 - 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) 
и Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима 
за стицање звања наставника Универзитета у Београду и 
Критеријумима за стицање звања наставника и сарадни-
ка на Електротехничком факултету у Београду, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Молбе са потребним документима (биографија са списком 
објављених радова, копија дипломе, односно уверење које 
важи до издавања дипломе и уверење о држављанству), 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања, архиви 
Факултета, Булевар краља Александра 73.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

‘‘БОШКО БУХА‘‘
11000 Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог 
степена или студијама другог степена или студијама у 
трајању од три године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или више образовање васпита-
ча, да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, без обзира на радно 
искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом - уверење о здравственој 
способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 

Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фото-
копија), уверење о држављанству (фотокопија), уверење 
да кандидат није осуђиван - установа прибавља службе-
ним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, 
поштом или лично, од 08,00 до 14,00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

‘‘БОШКО БУХА‘‘
11000 Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог 
степена или студијама другог степена или студијама у 
трајању од три године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или више образовање васпита-
ча, да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, без обзира на радно 
искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом - уверење о здравственој 
способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фото-
копија), уверење о држављанству (фотокопија), уверење 
да кандидат није осуђиван - установа прибавља службе-
ним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, 
поштом или лично, од 08,00 до 14,00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

‘‘БОШКО БУХА‘‘
11000 Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Васпитач на реализацији припремно-
предшколског програма

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог 
степена или студијама другог степена или студијама у 
трајању од три године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или више образовање васпита-
ча, да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
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установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, без обзира на радно 
искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом - уверење о здравственој 
способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фото-
копија), уверење о држављанству (фотокопија), уверење 
да кандидат није осуђиван - установа прибавља службе-
ним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, 
поштом или лично, од 08,00 до 14,00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

‘‘БОШКО БУХА‘‘
11000 Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Сарадник за превентивну здравствену заштиту
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: средње образовање у области медицинских нау-
ка - општи смер, две године радног искуства, поседовање 
лиценце - обавезно полагање испита, посебна здравствена 
и психофизичка способост за рад са децом предшколског 
узраста, могућа провера психофизичких и радних способ-
ности, уверење о здравственој способности, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фото-
копија), уверење о држављанству (фотокопија), уверење 
да кандидат није осуђиван - установа прибавља службе-
ним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, 
поштом или лично, од 08,00 до 14,00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ ‘‘РАДЕ ДРАИНАЦ‘‘

11000 Београд - Борча, Ковиловска 1

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији 
‘‘Послови‘‘, поништава се за радна места: наставник 
српског језика, са 67% радног времена; наставник 
изборног предмета информатика и рачунарство, са 
65% радног времена; наставник биологије, са 20% 
радног времена; стручни сарадник - библиотекар; 
наставник разредне наставе, на одређено време - 1 
извршилац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОШ ‘‘РАДЕ ДРАИНАЦ‘‘
11000 Београд - Борча, Ковиловска 1

Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији 
‘‘Послови‘‘, поништава се за радно место: наставник 
разредне наставе.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11000 Београд, Црнотравска 27

тел. 011/3530-600, 3530-617

Наставник групе стручних предмета за 
образовни профил: физиотерапеутски техничар

са 50% радног времена

Наставник вежби за групу предмета за 
образовни профил: физиотерапеутски техничар

са 40% радног времена

Наставник групе предмета за образовни 
профил: зубни техничар

са 50% радног времена

Наставник хирургије са негом
са 20% радног времена

Наставник интерне медицине са негом
са 20% радног времена

Наставник неуропсихијатрије са негом
са 10% радног времена

Наставник гинекологије и акушерства са негом
са 10% радног времена

Наставник инфектологије са негом
са 10% радног времена

Наставник патологије
са 10% радног времена

Наставник микробиологије са епидемиологијом
са 10% радног времена

Наставник основа клиничке медицине
са 15% радног времена

Наставник хигијене са негом
са 10% радног времена

Наставник педијатрије са негом
са 10% радног времена

Наставник анатомије са физиологијом
са 20% радног времена

Наставник фармакологије
са 10% радног времена

Наставник географије
са 10% радног времена

Наставник медицинске биохемије
са 10% радног времена

Наставник биологије
са 30% радног времена
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Наставник енглеског језика
са 45% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена

Наставник физике
са 40% радног времена

Наставник хемије
са 30% радног времена

Наставник математике
са 30% радног времена

Наставник рачунарства и информатике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: послове наставника могу обављати лица која 
испуњавају услове из члана 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) и 
Правилника о врсти стручне спреме за наставнике у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
6/2014). Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе: основне 
биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном 
факултету, оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту - лиценца за наставника, прилоге којима доказује 
своје стручне и друге квалитете, препоруке и слично, 
доказ о радном стажу, односно радном искуству, уверење 
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима, уверење да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 3 месеца, 
односно за кривична дела утврђена законом која га чине 
неподобним за обављање послова у школи. Пробни рад је 
до 6 месеци. Пријаве се достављају у року од 5 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Контакт особа: Горан Ђокић, секре-
тар, e-mail: sekretar@mmilankovic.edu.rs, број телефона: 
011/3530-617.

ПРВА СПОРТСКА
КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА

11250 Београд - Железник, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199

е-mail: оffice@koledz-beograd.еdu.rs

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: oдговарајуће високо образовање одређеног зани-
мања (дипл. математичар), према Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији. Уз пријаву приложити: уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и ове-
рену диплому. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
достављање документације која није у складу са наведе-
ним, неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а

тел. 011/267-18-61, 260-30-42

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 

дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: основне академске студије (240 ЕСПБ), струковне 
специјалистичке студије (240 ЕСПБ), академске мастер сту-
дије, VII степен стручне спреме, дипломирани васпитач, 
мастер васпитач, основне струковне студије (180 ЕСПБ), 
основне академске студије (180 ЕСПБ), VI степен стручне 
спреме, васпитач.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 

дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа васпитачког смера.

Административни радник у предшколској 
установи

на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 
дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска, правно - 
биротехничка школа, гимназија.

Ликвидатор обрачуна зараде радника
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 

дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска, правно-би-
ротехничка, трговачка школа.

ОСТАЛО: Уз пријаве доставити оверене фотокопије доказа 
о стручној спреми и уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење и санитар-
ну књижицу. Писане пријаве слати искључиво поштом на 
наведену адресу, са назнаком радног места за које се кан-
дидат пријављује.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА

„ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ“
19250 Мајданпек, Светог Саве 39

тел. 030/581-138

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: услови у складу са чл. 8 став 2, чл. 59, 120 и 
121 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога, одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те 
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врсте школе и подручја рада, педагога и психолога; дозво-
ла за рад (лиценца за наставника, психолога или педагога, 
односно положен стручни испит); обука и положен испит 
за директора установе; најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству РС (не ста-
рије од 6 месеци), оверену копију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверену копију документа о положеном стручном 
испиту - лиценца, потврду о раду у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања и копију радне књижице. Сва документација 
се доставља у оригиналу или оверене фотокопије. Доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Доказ да кандидат поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Уверење о положеном испиту за директора школе се не 
прилаже, али је кандидат који буде изабран за директора 
дужан да наведени испит положи у року од годину дана од 
дана ступања на дужност, у складу са одредбама Закона о 
основама система образовања и васпитања. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 030/581-138. Пријаве са доказима и одго-
варајућим документима достављају се у затвореним ковер-
тама, са назнаком: „За конкурс за директора“, лично или 
поштом на адресу школе.

ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ“
19257 Рудна Глава
тел. 030/585-650

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
- високо образовање стечено 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 или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
основне школе, педагога или психолога; да поседује доз-
волу за рад - лиценцу; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 

васпитања. Директор се бира на мандатни период од чети-
ри године. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверен 
препис, не старији од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверен препис, не старији од 
6 месеци), фотокопију/оверен препис дипломе о стече-
ном образовању, фотокопију/оверен препис документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 
потврду о радном искуству у просвети у образовно-васпит-
ној установин оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не буде садр-
жала ово уверење неће се сматрати непотпуном, а изабра-
ни кандидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе), преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно). Уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско 
уверење о психичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси се након доношења одлуке о избору. 
Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „Кон-
курс за директора“. Ближа обавештења могу се добити на 
број телефона: 030/585-650, сваког радног дана, од 09,00 
до 12,00 часова.

ВАЉЕВО
ВИША ПОСЛОВНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а

тел. 014/232-644

Стручни сарадник за ужу научну област 
Информатика и информациони системи

на одређено време до три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати морају да 
испуњавају и следеће посебне услове: да имају заврше-
не академске студије (240 ЕСПБ) или специјалистичке 
струковне студије (240 ЕСПБ), са просечном оценом нај-
мање осам и склоност за наставни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да доставе следеће доказе: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним основним академским 
или специјалистичким струковним студијама, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење да се против лица не води кривични поступак и ове-
рену фотокопију личне карте. Предност имају кандидати са 
радним искуством у настави у високошколским установама.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622, 227-927

Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радна места: професор 
програмирања и програмских језика, информатике 
и рачунарства, са 38% радног времена; професор 
српског језика и књижевности; професор анализе 
са алгебром, са 33% радног времена; професор гео-
метрије, са 33% радног времена; професор веро-
ватноће и математичке статистике, са 15% радног 
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времена; професор енглеског језика, са 70% радног 
времена. У осталом делу оглас је непромењен.

ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

тел. 019/441-172

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има стечено образовање за радно 
место васпитача, да испуњава услове из члана 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има пси-
хичку , физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о неосуђиваности кандида-
та прибавља установа. Услов да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима доказује се лекарским уверењем, које изабрани кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
и биографију кандидат је дужан да достави: диплому о сте-
ченом образовању, васпитач - потврду факултета да је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или уверење о положеном стручном испиту, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, а као доказ о знању језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад сматра се да је образовање 
стечено на српском језику на основу дипломе о стеченом 
образовању. Документација се подноси у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Рок за пријављивање је осам дана 
од дана објављивања. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Бочар, Трг oслобођења 4

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, за 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава посебне услове, односно 
да има одговарајуће образовање: дипломирани економиста 
- мастер или дипломирани економиста који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање - економског 
смера, са стручним звањем из области рачуноводства или 
средње образовање - IV степен, економски техничар, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама ситема образовања и 
васпитања и да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећу доку-
ментацију: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (нови образац), оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). 

Лекарско уверење доставити пре закључивања уговора 
о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“, на адресу школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
023/789-209.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Наставник разредне наставе у продуженом 
боравку

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

60 дана

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разред-
не наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања

на одређено време, са 10% радног времена, за рад у 
одељењима на српском наставном језику у ОШ „Соња 

Маринковић“ Зрењанин, у издвојеном одељењу у Лукином 
Селу, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег страног језика/
енглеског; 2) професор разредне наставе; 3) дипломи-
рани филолог, односно професор језика и књижевности; 
4) дипломирани школски педагог или школски психолог; 
5) дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6) 
наставник одговарајућег страног језика у складу са чл. 145 
и 146 Закона о основној школи; 7) наставник одговарајућег 
страног језика са положеним стручним испитом по пропи-
сима из области образовања или лиценцом за наставни-
ка; 8) наставник разредне наставе; 9) лице које испуњава 
услове за наставника предметне наставе у основној шко-
ли, а које је на основним студијама положило испите из 
педагошке психологије или педагогије и психологије, као 
и методике наставе; 10) професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; 11) професор разредне 
наставе који је на основним студијама савладао програм 
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем пре-
носа бодова) и који поседује уверење којим доказује сав-
ладаност програма модула и положен испит који одговара 
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12) дипломира-
ни библиотекар - информатичар; 13) мастер филолог; 14) 
мастер професор језика и књижевности; 15) мастер учи-
тељ; 16) дипломирани учитељ - мастер; 17) мастер учитељ 
који је на основним студијама савладао програм Модула за 
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодо-
ва) и који поседује уверење којим доказује савладаност 
програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 
Заједничког европског оквира; 18) дипломирани учитељ 
- мастер који је на основним студијама савладао програм 
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем пре-
носа бодова) и који поседује уверење којим доказује сав-
ладаност програма модула и положен испит који одговара 
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 19) мастер библи-
отекар - информатичар. Лица из става 2 тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 
15, 16 и 19 која нису професори одговарајућег језика треба 
да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког 
европског оквира). Лица из става 2 тач. 3, 13 и 14 треба 
да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједнич-
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ког европског оквира), осим уколико нису завршила одго-
варајући студијски програм или главни предмет/профил. 
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одго-
варајућем испиту на некој од филолошких катедри универ-
зитета у Србији или међународно признатом исправом за 
ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједнич-
ког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за 
извођење наставе из страног језика у првом циклусу осно-
вног образовања и васпитања из става 2 овог члана имају 
мастер професор језика и књижевности (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/профил), односно 
мастер филолог (одговарајући студијски програм или глав-
ни предмет/профил), односно професор, односно настав-
ник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне 
наставе, наставник разредне наставе, мастер професор или 
професор у предметној настави и наставник у предметној 
настави са положеним испитом Б2.

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања

на одређено време, са 60% радног времена, за рад 
у одељењима на мађарском наставном језику у ОШ 

„Соња Маринковић“ Зрењанин, у издвојеном одељењу 
у Михајлову и Лукином Селу, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег страног језика/
енглеског; 2) професор разредне наставе; 3) дипломи-
рани филолог, односно професор језика и књижевности; 
4) дипломирани школски педагог или школски психолог; 
5) дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6) 
наставник одговарајућег страног језика у складу са чл. 145 
и 146 Закона о основној школи; 7) наставник одговарајућег 
страног језика са положеним стручним испитом по пропи-
сима из области образовања или лиценцом за наставни-
ка; 8) наставник разредне наставе; 9) лице које испуњава 
услове за наставника предметне наставе у основној шко-
ли, а које је на основним студијама положило испите из 
педагошке психологије или педагогије и психологије, као 
и методике наставе; 10) професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; 11) професор разредне 
наставе који је на основним студијама савладао програм 
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем пре-
носа бодова) и који поседује уверење којим доказује сав-
ладаност програма модула и положен испит који одговара 
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 12) дипломира-
ни библиотекар - информатичар; 13) мастер филолог; 14) 
мастер професор језика и књижевности; 15) мастер учи-
тељ; 16) дипломирани учитељ - мастер; 17) мастер учитељ 
који је на основним студијама савладао програм Модула за 
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодо-
ва) и који поседује уверење којим доказује савладаност 
програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 
Заједничког европског оквира; 18) дипломирани учитељ 
- мастер који је на основним студијама савладао програм 
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем пре-
носа бодова) и који поседује уверење којим доказује сав-
ладаност програма модула и положен испит који одговара 
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 19) мастер библи-
отекар - информатичар. Лица из става 2 тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 
15, 16 и 19 која нису професори одговарајућег језика треба 
да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког 
европског оквира). Лица из става 2 тач. 3, 13 и 14 треба 
да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједнич-
ког европског оквира), осим уколико нису завршила одго-
варајући студијски програм или главни предмет/профил. 
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одго-

варајућем испиту на некој од филолошких катедри универ-
зитета у Србији или међународно признатом исправом за 
ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједнич-
ког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за 
извођење наставе из страног језика у првом циклусу осно-
вног образовања и васпитања из става 2 овог члана имају 
мастер професор језика и књижевности (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/профил), односно 
мастер филолог (одговарајући студијски програм или глав-
ни предмет/профил), односно професор, односно настав-
ник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне 
наставе, наставник разредне наставе, мастер професор или 
професор у предметној настави и наставник у предметној 
настави са положеним испитом Б2.

Сервирка
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидат поред законом прописаних општих 
услова за заснивање радног односа мора испуњавати и 
посебне услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања (чл. 120-122): одговарајуће обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву на 
конкурс кандидат доставља следеће доказе: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченом 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; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења 
уговора о раду; уверење да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - школа прибавља по службеној дужности; доказ о 
знању језика. Фотокопије приложених докумената морају 
бити уредно оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова, са назнаком: „Пријава на 
конкурс“, доставити на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање

Обука за активно тражење посла

ИНФОРМИСАНОСТ 
СИГУРНОСТ - САМОПОУЗДАЊЕ
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Национална служба 
за запошљавање

КИКИНДА
ПОНОВО ОГЛАШАВА

ОШ „МИЛИВОЈ ОМОРАЦ“
23323 Иђош, Миливоја Оморца 40

тел/факс: 0230/65-209
e-mail: оsidjos@open.telekom.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: лице са стеченим високим образовањем у скла-
ду са чланом 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013) за наставника у основној школи, за педагога и 
психолога; држављанство Републике Србије; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; позна-
вање српског језика као језика на ком се изводи наста-
ва; положен стручни испит за наставника, васпитача или 
стручног сарадника; дозвола за рад, обука и положен испит 
за директора установе; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидат је дужан да пријаву на кон-
курс својеручно потпише и уз њу поднесе: оверен препис 
дипломе о стеченом високом образовању за наставника 
или стручног сарадника основне школе, оверен препис 
дозволе за рад директора (у даљем тексту: лиценца за 
директора), оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања (потврда са описом послова које је кандидат обављао 
у установама образовања и васпитања), доказ о познавању 
српског језика као језика на ком се изводи настава (дипло-
ма или уверење о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе), радну и животну биографију - својеручно пот-
писане, оквирни план рада за време мандата - својеруч-
но потписан, доказе о поседовању организационих спо-
собности (факултативно) и оверену фотокопију дозволе 
за рад (положеног стручног испита или испита за лиценцу 
наставника или стручног сарадника). Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима издаје надлежна служба медицине 
рада и тражиће се од изабраног кандидата, а уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - школа ће тражити 
по службеној дужности од надлежне полицијске управе. 
Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу шко-
ле, непосредно или поштом препоручено. На коверти са 
документацијом потребно је ставити назнаку: „За конкурс“. 
Документација се прилаже у овереним фотокопијама и не 
враћа се по окончању конкурса. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене, неуред-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. За све инфор-
мације о конкурсу лице за контакт је секретар школе, на 
број телефона: 0230/65-209.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

е-mail: vsov@businter.net

Професор за интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 

(ИМТ) области за предмете из 
етномузикологије, етнокореологије и 

етнологије
доктор наука уметности и медија

УСЛОВИ: да кандидат има научни степен доктора наука у 
научној области за коју се бира, објављене научне радове 
и да показује способност за наставни рад. У звање про-
фесора струковних студија из поља уметности може бити 
изабрано и лице које има високо образовање првог степена 
и призната уметничка дела. Поред наведене стручне спре-
ме, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању и актима школе: држављанство 
РС; здравствена способност; да није правноснажном пре-
судом осуђен за кривично дело у складу са чланом 62 став 
4 Закона о високом образовању. Кандидат уз пријаву треба 
да поднесе: биографију са подацима о досадашњем раду, 
препоруку која садржи преглед и мишљење о научном и 
стручном раду кандидата из установе у којој је кандидат 
изводио наставу у претходном периоду, која садржи оце-
ну о резултатима ангажовања у настави и развоју наста-
ве и другим резултатима оцењивања кандидата; оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом докторату 
као и оверену фотокопију диплома о претходно стеченим 
академским звањима; списак научних и стручних радова и 
саме радове које је у могућности да достави, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о држављанству - не старији од 
6 месеци, доказ о радном искуству кандидата за предаваче, 
лекарско уверење о здравственој способности (доставља 
само изабрани кандидат), доказ о неосуђиваности канди-
дата прибавиће школа службеним путем.

ОСТАЛО: Непотпуне и пријаве са неодговарајућом доку-
ментацијом неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ПРИШТИНА - ЛЕШАК
38219 Лешак, Браће Матовић 17

тел. 028/88-413

Професор математике
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погле-
ду стручне спреме прописане Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама и да испуњавају услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011, 9/2013). 
Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о стеченој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци). Лекарско уве-
рење кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Фотокопије морају бити оверене. Доставити оригинална 
документа или оверене фотокопије. Пријаве са докумен-
тацијом доставити лично или на адресу школе. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање
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КРАГУЈЕВАЦ
ОШ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“

34313 Наталинци
тел. 034/821-191, 532-600

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове 
прописане чл. 59, чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјализоване струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника основне школе, педагога или 
психолога; дозвола за рад (лиценца) за наставника, педа-
гога или психолога; дозвола за рад директора (лиценца за 
директора) - изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има физич-
ку, психичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити следеће доказе: биографске 
податке, оверене фотокопије дипломе и уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду 
о радном стажу, уверење надлежног суда да против канди-
дата није подигнута оптужница, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених (оверена фотокопија) - све не старије од шест 
месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности доставља изабрани кандидат приликом закључења 
уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса, са назнаком: „За конкурс“, слати на горенаведену 
адресу школе. Рок за пријаву је 15 дана. Бројеви телефона 
за информације: 034/821-191 и 034/532-600.     

ОШ „МИЛОЈЕ СИМОВИЋ“
34231 Драгобраћа
тел. 034/582-106

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс за директора може да се пријави кан-
дидат који испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2, чл. 59 
став 5 и чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013) - да је стекао одговарајуће високо образовање из 
чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања - 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 те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога; да је држављанин 
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пре-

судом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да зна 
језик на ком се остварује васпитно-образовни рад; да има 
дозволу за рад, односно лиценцу за рад наставника, педа-
гога или психолога; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; обуку и положен испит за директо-
ра установе (изабрани кандидат је дужан да положи испит 
за директора у року од годину дана од дана ступања на 
дужност) - овај доказ кандидат не може доставити, с обзи-
ром да надлежно Министарство просвете није организова-
ло обуку и полагање испита за директора школе. Пријава 
која не буде садржала наведени документ неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит за директора; да има физич-
ку, психичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе, ове-
рену копију дипломе о стеченом образовању (не старије 
од 6 месеци), оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту - лиценци (не старије од 6 месеци), потврду да 
има пет година радног искуства на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања - 
потврда треба да садржи податак о радном стажу и посло-
вима које је лице обављало - издаје је установа у којој кан-
дидат ради, ако кандидат није у радном односу потврду 
издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство 
у области образовања и васпитања - оригинал; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности подноси само изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности из чл. 120 ст. 1 
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) - при-
бавља школа. Пријаве на конкурс са потребним доказима 
о испуњености услова подносе се лично или препорученом 
поштом, на горенаведену адресу школе, са назнаком: „Кон-
курс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Све потребне информације могу се 
добити у секретаријату школе, на број телефона: 034/582-
106. Рок за пријаву је 15 дана.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37000 Крушевац, Блаже Думовића бб

тел. 037/3421-521

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава и следеће услове: одго-
варајуће високо образовање из члана 8 став 2 тач. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, за 
наставника основне школе, педагога или психолога, сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да 
поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директо-
ра установе (изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора, након што министар 
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просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски 
акт о полагању испита за директора школе) и најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оригинал, оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању; оригинал, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту - испиту за лиценцу; доказ - потврду о раду у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци - оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених - 
нови образац (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
основног и вишег суда да није покренута истрага, нити да 
је подигнута оптужница за кривична дела из надлежнос-
ти суда; доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); преглед кретања у 
служби са биографским подацима; оквирни план рада за 
време мандата; доказе о поседовању организационих спо-
собности (факултативно). Уверење о положеном испиту 
за директора школе се не прилаже, с обзиром да минис-
тарство надлежно за послове просвете није организовало 
полагање наведеног испита, па пријава која буде садржала 
наведени документ неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора школе. Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Уверење се не прилаже уз 
пријаву. Сви пријављени кандидати од стране школе биће 
обавештени о времену и месту провере психофизичких 
способности. Уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - прибавља школа 
из казнене евиденције МУП-а, за све кандидате. Уверење 
о здравственом стању - лекарско уверење са утврђеним 
психичким, физичким здравственим способностима за рад 
са децом и ученицима, доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 

ЛЕСКОВАЦ      
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

16251 Печењевце, Воје Митровића 4
тел. 016/791-115

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању, почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, 
за наставнике те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога; да кандидат има психичку, физичку и 

здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, 
психолога и педагога, односно положен стручни испит; да 
има завршену обуку и положен испит за директора (про-
грам обуке за директора школе и правилник о полагању 
испита за директора школе нису донети, па ће изабрани 
кандидат бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе); најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, оверен препис - фотокопију дипломе 
о одговарајућем образовању, оверен препис - фотокопију 
уверења о пложеном стручном испиту - испиту за лиценцу, 
потврду о траженом радном искуству са подацима о посло-
вима које је кандидат обављао (не старије од 6 месеци), 
уверење да против њега није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 
6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања у 
служби. Лекарско уверење у ком ће бити назначено да је 
кандидат психофизички способан за рад са децом и уче-
ницима (у оригиналу, не старије од 6 месеци), подноси се 
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван за горенаведена кривична дела прибавља шко-
ла, након истека рока за пријављивање кандидата. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаву са потребном документацијом послати 
на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назна-
ком: „За конкурс за директора школе“ или донети лично у 
просторије секретаријата школе, радним данима, од 09,00 
до 14,00 часова. Кандидати су обавезни да у пријави назна-
че контакт телефон. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ЛОЗНИЦА
ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ“

15307 Лешница, Браће Малетић 1
тел. 015/840-379

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 ст. 2, чл. 59 
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013); одговарајуће 
високо образовања стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. 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 испуњава 
услове за наставника основне школе, за педагога и психо-
лога; да поседује дозволу за рад; да има обуку и положен 
испит за директора установе (програм обуке за директора 
школе и Правилник о полагању испита за директора шко-
ла нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези 
да положи испит за директора у року од годину дана од 
ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског 
акта којим се регулише ова материја); најмање 5 година 
рада у установи образовања и васпитања, након стече-
ног дговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену спосбност за рад са децом и ученицима; да 
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није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 55/11 
и 55/2013) - уверење прибавља школа; да је држављанин 
РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је у обавези да приложи: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (дозвола за рад), потврду да има најмање 5 
година рада у области образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал, не старији од 6 месеци), лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци), уверење суда 
о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци), био-
графију са кратким прегледом рада у служби (радна био-
графија), предлог плана рада директора за време мандата. 
Докази о испуњавању услова могу бити и у овереној фото-
копији. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса достављају се са назнаком: 
„Конкурс за директора - не отварај“, на адресу школе, у 
року од 15 дана од дана објављивања. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 
015/840-379. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

НИШ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/800-068

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 59 ст. 5, чл. 8 ст. 2 и чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), 
односно лице које има одговарајуће високо образовање из 
чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке 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 уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога; дозвола за рад (лицен-
ца) - положен стручни испит за лиценцу за наставника, 
педагога и психолога; обука и положен испит за директора 
установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о 
полагању испита за директора, али ће изабрани кандидат 
бити у обавези да исти положи у законском року, након 
што министар просвете, науке и технолошког развоја доне-
се одговарајући подзаконски акт); 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-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа по службеној дужности); држављанство Републике 

Србије; знање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (доказује се дипломом о стеченом образовању, 
а доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Кандидат уз пријаву треба да достави: радну биографију; 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверен препис/фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (дозволи за рад); потврду о дужини радног стажа 
у области образовања и васпитања; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (искључиво на 
новом обрасцу са холограмом, оригинал или оверена фото-
копија); лекарско уверење (не старије од 6 месеци, подно-
си се пре закључења уговора о раду); оквирни план рада 
за време трајања мандата; доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (уколико кандидат није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику). Документација која се прилаже 
уз пријаву подноси се у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. У пријави обавезно навести контакт телефон и адре-
су становања, а уколико је могуће и адресу електронске 
поште. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора 
школе“. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

НОВИ ПА ЗАР
ПУ „ХАБИБА СТОЧЕВИЋ“

36320 Тутин, 7. јула 16, тел. 020/811-203

Васпитач
на одређено време ради замене запосленог преко 60 дана

3 извршиоца - један извршилац у вртићу „Маја“, један 
извршилац у вртићу „Бубамара“, са 75% радног времена и 
један извршилац у издвојеним васпитним групама у селу 

Мојстир, са 75% радног времена

УСЛОВИ: стечено образовање 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. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, на студијама првог степена (основне 
академске студије, односно струковне студије), студијама 
у трајању од 3 године или више образовање у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/2009, 52/2011 и 55/2013); да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља установа). Уз пријаву на конкурс прило-
жити: доказ о образовању (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања. 

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.
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НОВИ С А Д
ПУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЦВРЧАК“

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 15
тел. 063/8044-077

е-mail: аkii@eunet.rs

Медицинска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању: медицин-
ско - педагошка сестра, медицинска сестра, радно иску-
ство у јаслицама, пробни рад 1 месец. Рок за пријаву је 
19.09.2014. године. Слање пријаве за запослење мејлом, 
јављање кандидата на број телефона: 063/8044-077.

Струковни васпитач

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме у занимању: струков-
ни васпитач, радно искуство 6 месеци, пробни рад 1 месец. 
Рок за пријаву је 19.09.2014. године. Слање пријаве за 
запослење мејлом, јављање кандидата на број телефона: 
063/8044-077.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
21420 Бач, Школска 1

тел. 021/771-207

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице 
које има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, за педагога и психолога - високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије и 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 10.09.2005. године; 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора уста-
нове; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
доказ о обуци и положеном испиту за директора (изабра-
ни директор који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност); потврду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања и радну биографију. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из тачке 5 текста конкурса, утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, школа ће прибавити по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандидата. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају 

непосредно секретаријату школе или поштом на адресу 
школе. Ближе информације могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 021/771-207.

ОСНОВНА ШКОЛА

„МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“
21203 Ветерник, Паунова 14

тел. 021/820-940

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему 
предвиђену Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор разредне 
наставе, наставник разредне настав, професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ и дипломирани 
учитељ - мастер; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на ком се изводи образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених - све у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, кандидата за радно место наставника, извр-
шиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, школа ће прибавити по 
службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
ковертиране, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3

тел/факс: 013/346-023

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), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника 
основне школе, за педагога и психолога; да има дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора установе 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 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат под-
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носи: биографске податке, односно радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и пројекцију плана 
рада школе у току наредне 4 године; оверен препис дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом образовању; ове-
рен препис уверења о положеном стручном испиту (дозво-
ли за рад); потврду о раду у области образовања; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оста-
ла документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се дос-
тављају на адресу школе. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 7

тел/факс: 013/741-300

Наставник немачког језика у другом циклусу 
основног образовања и васпитања (обавезни 

изборни предмет)
за 89% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат 
треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 8, 120 
и 121 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 1. да има 
одговарајуће образовање - високо образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13) и да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; 2. да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4. да су држављани РС; 5. да знају језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Услови под тач. 1-5 доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова под тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а под тачком 2 - пре закључења уговора о раду, док доказ 
под тачком 3 - прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима код Националне 
службе за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе, доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом 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 (оверена фотокопија 
доказа који изда високошколска установа), односно доказ 
да је положио испите из педагогије и психологије или доказ 
да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није 
старије од 6 месеци од дана подношења пријаве на кон-
курс), доказ да је стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику или је положио испит из српског 

језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома издата на српском језику која је приложена као 
доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског јези-
ка) и оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них са холограмом. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Рад се одвија у две смене које се мењају сваке дру-
ге недеље. Пријаве са потребном документацијом слати на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
12000 Пожаревац, Моравска 2

тел. 012/223-375

Секретар
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, до повратка са неплаћеног одсуства

Административно - књиговодствени радник 
(благајник)

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, до повратка са одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - за 
секретара: дипломирани правник - мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године; за бла-
гајника: завршена економска школа у четворогодишњем 
трајању и познавање рада на рачунару; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом, 
доставити оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената: диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству - не старије од шест месеци, извод из мати-
чне књиге рођених, уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима и децом доставља се пре закључења уго-
вора о раду, док уверење из казнене евиденције прибавља 
школа по службеној дужности. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком: „За кон-
курс“, на адресу школе. Ближе информације могу се добити 
на број телефона: 012/223-375.
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ОШ „МИЛИСАВ НИКОЛИЋ“
12313 Божевац, Маршала Тита 1

тел. 012/281-145

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 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 студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за наставника, педагога или психолога; поседо-
вање дозволе за рад (лиценце); савладана обука и поло-
жен испит за директора школе (изабрани кандидат је у 
обавези да положи испит за директора школе у року од 
годину дана од дана ступања на дужност, тј. од дана доно-
шења подзаконског акта којим се регулише ова материја); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења 
уговора о раду); поседовање држављанства Републике 
Србије; знање језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; непостојање дискрими-
наторног понашања, утврђеног у складу са законом (уве-
рење прибавља школа); најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање, а након спроведеног поступка 
донеће се одлука о избору у складу са законом и подза-
конским актима. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књи-
ге рођених или уверење о држављанству), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен пре-
пис/фотокопију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику), потврду о 
радном стажу у области образовања и васпитања, радну 
биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о 
својим организационим способностима (необавезно). Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 012/281-145.

ПРИЈЕПОЉЕ
БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 2
тел/факс: 033/712-960, 711-146

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Право пријављивања имају сви заинтересовани 
кандидати који поред општих услова прописаних одред-
бама Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 
61/05), испуњавају и следеће посебне услове: да имају 
високу стручну спрему - VII степен, најмање три године 
радног искуства у култури; да поседују организаторске спо-
соности. Уз пријаву са личном и радном биографијом кан-
дидати подносе: извод из матичне књиге рођених, доказ о 
стручној спреми, доказ о радном искуству, лекарско уве-

рење, доказ да нису осуђивани и да се против њих не води 
истрага, уверење о држављанству Републике Србије, ове-
рену копију личне карте, предлог програма рада и развоја 
Библиотеке за период од четири године. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код 
надлежног органа. Директор се именује на период од чети-
ри године. Рок за подношње пријава је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са потпуном документацијом достави-
ти на наведену адресу.

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОШ „СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40

Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник српског јези-
ка, поништава се у целости.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40

тел. 026/516-021

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 78% радног времена (14 часова у 

настави недељно), ради замене запослене која се налази на 
породиљском одсуству и одсуству ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство Републике 
Србије, да има физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело прописано чланом 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
одговарајуће образовање: кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 72/2009, 53/2011 и 
55/2013 - даље: Закон) - одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске, 
специјалистичке академске 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. септембара 2005. годи-
не, а изузетно да је стекао одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање, под условом да је тражено образовање 
стекао на језику на ком се остварује тај рад или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 
10 Закона, који предвиђају да лице из става 2 члан 8 Зако-
на 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, а наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, однонсно испит за лиценцу 
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као 
и услове у погледу степена и врсте образовања прописане 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (‘‘Службенигласник 
РС - Просветни гласник‘‘, бр. 11/2012 и 15/2013): професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност, дипломирани професор енглеског језика и књи-
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жевности, мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), дипломирани филолог англиста - 
мастер.

ОСТАЛО: Потребна документа: уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије 
следећих докумената (обавезно): диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању (уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на срп-
ском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из срспског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе), уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом 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 - издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно уверење 
или други одговарајући документ о положеном испиту из 
педагогије и психологије у току студија или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу и краћу 
биографију. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела прибавља школа, а психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
запошљавање. Кандидат који је раније обавио психолошку 
проверу способности за рад са децом и ученицима, може 
уз пријаву да достави податке о томе када је и где прове-
ра извршена. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима достави пре закључења уго-
вора о раду. Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се узимати у обзир. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са краћом биографијом и одговарајућим доказима 
подносе се у року од осам дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на адресу школе, са назнаком: ‘‘За 
конкурс‘‘.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/322-998

Директор
на период од четири 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 образо-
вању (‘‘Службени гласник РС‘‘, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове 
за наставника школе, за педагога и психолога, да има доз-
волу за рад, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију, 
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању, оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту (дозволи за рад), потврду о радном стажу 
у области образовања, уверење да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
остала документа која могу послужити приликом доно-
шења одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу 
школе, са назнаком: ‘‘Конкурс за директора школе‘‘. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 026/322-998.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАША РАДОСТ“
11300 Смедерево, Војводе Мишића 4

тел. 026/4622-158

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (високо образовање стечено 
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на студијама другог степена - мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за васпитача или стручног сарадника; да поседује 
дозволу за рад (лиценца); психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. За дирек-
тора може да буде изабран и васпитач који уз испуњеност 
осталих услова има одговарајуће образовање из члана 8 
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање на студијама првог степена, студијама 
у трајању од три године или више образовање) и најмање 
десет година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на период од четири годи-
не. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

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, доказ о знању језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику), ове-
рен препис/фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном 
искуству, преглед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно), доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно).

СОМБОР
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА 

ШКОЛА
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18

тел. 025/482-586

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: одговарајући 
степен и врста школске спреме стечени на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије, у складу са Законом о високом образовању „Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење 
и 97/08, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године); да кандидат испуњава услове прописане 
Правилником о врсти стручне спреме наставника: профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски програм англисти-
ка), мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил енглески језик и 
књижевност); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом 

за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографију, 
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци). Уверење да кандидат није осуђиван при-
бавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и 
непотписане пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
25260 Апатин, Српских владара 25

тел. 025/773-316

Професор српског језика
на одређено време, са 65% радног времена, до повратка 

раднице са породиљског одсуства

Професор српског језика
на одређено време, са 30% радног времена, до повратка 

раднице са породиљског одсуства

Професор биологије
на одређено време, са 60% радног времена, до повратка 

раднице са породиљског одсуства

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на одређено време до 

31.08.2015. године
3 извршиоца

Професор информатике
на одређено време, са 60% радног времена, до 31.08.2015. 

године

Педагошки асистент
на одређено време на 12 месеци и познавање ромског 

језика

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 4. држављан-
ство Републике Србије. Прописаним образовањем сматра 
се стручна спрема прописана Правилником о врсти стручне 
спреме за које се расписује конкурс. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1 и 4 - подноси се уз пријаву на кон-
курс, а доказ из тачке 2 - пре закључења уговора о раду. 
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Доказ из става 1 тачка 3 - прибавља школа. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс приложе: доказ о одгова-
рајућем образовању, извод из матичне књиге држављана 
издат у претходних шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом и прилозима достављају се на 
горенаведену адресу школе.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОШ ‘‘ИВО ЛОЛА РИБАР‘‘

22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863

Наставник дефектолог - олигофренолог
на одређено време ради замене директора школе, а до 

повратка са дужности директора, најдуже са 28.02.2015. 
године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања (‘‘Сл. гласник 
РС‘‘, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), одговарајуће високо 
образовање дипломираног дефектолога – олигофреноло-
га, у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (‘‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), прописано чланом 6 тачка 4 подтачка 
5 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (‘‘Службени гласник 
РС - Просветни гласник‘‘, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандида-
ти уз пријаву треба да приложе: уверење о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месеци, извод из мати-
чне књиге рођених, диплому последњег стеченог образо-
вања, додатак дипломи ако га кандидат поседује, диплому 
средње школе и копију личне карте или очитану личну кар-
ту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној 
копији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима као доказ 
подноси се пре закључења уговора о раду и не сме бити 
старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са ученицима вршиће надлежна служба 
за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавиће шко-
ла службено. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији ‘‘Послови‘‘. Непотпуне, неблаговремене и 
неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве са докумен-
тацијом слати на адресу школе.

Наставник енглеског језика
на одређено време, за 4 часа наставе недељно (20% 

радног времена), ради замене одсутне запослене, до њеног 
повратка на рад са породиљског и одсуства са рада ради 

неге детета

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, да кандидат има стечену врсту обра-
зовања прописану чланом 3 тачка 3 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (‘‘Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013) за страни језик енглески: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност; дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности; мастер филолог/студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик; мастер професор језика и 
књижевности/студијски програм или главни предмет/про-

фил енглески језик; дипломирани филолог англиста - мас-
тер; да испуњава услове из члана 120 став 1-5 Закона о 
основама система образовања и васпитања (‘‘Сл. гласник 
РС‘‘, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Уз пријаву на конкурс 
приложити: уверење о држављанству Републике Србије 
- не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, оригинал или оверену копију дипломе 
средње школе, копију личне карте/или очитану личну кар-
ту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној 
копији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима као доказ подноси 
се пре закључења уговора о раду и не може бити старије 
од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад 
са ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање. 
Уверење надлежног органа унутрашњих послова о испуње-
ности услова за пријем у радни однос из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа службено. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати 
на адресу школе или непосредно предати радним даном, 
од 07,00 до 14,00 часова, у управу школе, број телефона: 
022/471-863.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТАРА ПАЗОВА
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-641

Директор
на период од четири 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 
те врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога; 
дозвола за рад (стручни испит - испит за лиценцу); обука 
и положен испит за директора; најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог образовања; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ о испуњености 
услова прибавља школа); уверење да против кандидата 
није покренута истрага и оптужница код надлежног суда; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за 
наставника, педагога или психолога, оверен препис/фото-
копију уверења о положеном испиту за директора школе, 
потврду да кандидат има најмање пет година радног ста-
жа у области образовања и васпитања, лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима, уверење да кандидат 
није осуђиван у складу са законом, доказ о држављанству 
(извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци), програм рада за будући чет-
ворогодишњи период. Пријава са доказима о испуњавању 
услова подноси се на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс за директора“. Рок за пријављивање 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, на број телефона: 
022/310-641.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање 
радног односа:

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Општа економска теорија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани еконо-
миста - мастер, мастер економиста или магистар економ-
ских наука, студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам и који показује смисао за наставни рад, однос-
но под истим условима магистар наука коме је прихваћена 

тема докторске дисертације. Поред наведених услова, кан-
дидати треба да испуне и друге услове прописане одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статута Универзитета у 
Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допуна-
ма од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. 
године и 15.11.2013. године, Статута Економског факултета 
у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама 
и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допуна-
ма од 07.03.2013. године. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински 
пут 9-11, у року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву 
приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, оверене фотокопије диплома, списак радова и саме 
радове, као и све остале доказе који упућују на испуњеност 
услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Ста-
тутом Факултета и Правилником Факултета. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

тел. 024/552-820

Професор филозофије на мађарском наставном 
језику

са 82% радног времена, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор филозофије, 
односно дипломирани филозоф, мастер филозоф. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије филозофије. 
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује 
радни однос са лицем које испуњава услове из става 1 ове 
тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за 
предмет филозофија може да изводи и: професор фило-
зофије и социологије.

Административни радник
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња шко-
ла, најмање 5 година радног искуства.

ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања, прописаног 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(‘‘Сл. гласник РС - Просветни гласник‘‘, бр. 15/2013), за 
пријем у радни однос кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: за наставника: да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 
8 став 4 и чл. 121 став 9 Закона о основама система образо-
вања и васпитања); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да је држављанин Републике Србије и 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс приложити: молбу са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију), доказ да кандидат има образовање 
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 Наука и образовање

из психолошких и педагошких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (за радно место: професор 
филозофије), доказ о знању језика (у складу са чланом 121 
тачка 7 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - за радно место: професор филозофије). Фотокопије 
докумената морају бити уредно оверене. Избор наставника 
врши се након извршене провере психофизичких способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона: 024/552-820.

УЖИЦЕ

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32

тел. 031/865-665
е-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер 
филолог за немачки језик, без обзира на радно искуство. 
Радни однос је на одређено време до 12 месеци, могућност 
заснивања радног односа на неодређено време. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандида-
ти могу радне биографије да доставе мејлом или да се јаве 
на горенаведени број телефона, лицу за контакт: Радовану 
Гавриловићу.

ЧАЧАК
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-400

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Инжењерски процеси

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука, доктор наука - технолошко инжењерство. Оста-
ли услови за избор у звање наставника утврђени су чла-
ном 64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агро-
номског факултета у Чачку. Кандидат треба да испуњава 
општи предуслов у погледу неосуђиваности, утврђен чла-
ном 62 став 4 Закона о високом образовању и дужан је да уз 
пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлеж-
ног органа. Пријаве кандидата који не доставе наведени 
доказ или не испуњавају овај услов неће се узети у разма-
трање. Пријава на конкурс садржи име и презиме кандида-
та, датум и место рођења, адресу становања и број теле-
фона, податке о образовању, податке о радном искуству и 
друго. Прилози уз пријаву: доказ надлежног органа о нео-
суђиваности, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплома о одбрањеној докторској дисер-
тацији, библиографија (списак научних и стручних радо-

ва) и радови. Све исправе достављају се у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Адреса на коју се подносе пријаве 
на конкурс: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана 
34, Чачак 32000. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

www.nsz.gov.rs

ВАША ПРАВА АДРЕСА



Бесплатна публикација о запошљавању 41 27.08.2014.  |  Број 584 |   

Напунила сам 58 година 25. јула. Запослена 
сам у приватној фирми која ће због смањеног 
обима посла вероватно смањивати број запос-
лених током наредних месеци. С обзиром да сам 
најстарија, бојим се да ћу се прва наћи на листи 
за отпуштање. Од ваших колега сам добила ин-
формације о праву на новчану накнаду, али због 
недавних измена закона нису били сигурни коли-
ко ће то право трајати - годину или до испуњења 
првог услова за пензију. Молим вас да ми помог-
нете да разрешим ову недоумицу.

Одредбом члана 72 Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености, прописано је да 
новчана накнада припада незапосленом у трајању од 
24 месеца, уколико незапосленом до испуњавања пр-
вог услова за остваривање права на пензију, у складу 
са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, 
недостаје до две године.

Дана 29.07.2014. године ступио је на снагу Закон 
о изменама и допунама Закона о пензијском и инва-
лидском осигурању („Сл. гласник РС“, бр 75/14). Право 
на пензију према новим условима признаваће се  по-
чев од 01.01.2015. године. Новине у закону, које се пр-
венствено односе на услове за остваривање права на 
пензију, од утицаја су на признавање права на новчану 
накнаду по прописима о запошљавању, јер се у односу 
на исте процењује да ли подносиоцу захтева за нов-
чану накнаду недостаје до две године до испуњавања 
првог услова за остваривање права на пензију. Нови 
услови се примењују на све захтеве за новчану накна-
ду поднете почев од 29.07.2014. године.

Ако сте 25.07.2014. године навршили 58 година, а 
радни однос вам престане после овог датума, нећете 
у наредне две године испунити услов за пензију, а са-
мим тим ни право на новчану накнаду у трајању од 24 
месеца. Наиме, 2015. године жене ће испунити услов 
за старосну пензију кад наврше 60 година и шест ме-
сеци живота, а у 2016. години када наврше 61 годину.

Указујемо и на елементе за остваривање такозва-
не превремене пензије, која је поново уведена овим 
законским изменама, за коју су услови у 2015. години 
36 година и 4 месеца стажа осигурања и најмање 54 
године и 4 месеца живота, а у 2016. години 37 година 
стажа осигурања и најмање 55 година живота.

Да ли имате контакт са заводом за запошља-
вање у Немачкој? Да ли преко вас могу да радим 

у иностранству као помоћ старим лицима у домо-
вима и које услове морам да испуњавам?

Национална служба за запошљавање и Савезна 
агенција за запошљавање СР Немачке потписале се 
Споразум о посредовању и привременом запошља-
вању радника држављана Републике Србије за рад 
у СР Немачкој. Одредбе овог споразума предвиђају 
запошљавање медицинских сестара и техничара на 
пословима особља за здравствену негу старијих лица 
и болесника у болницама и другим здравственим уста-
новама широм Немачке. Имајући у виду чињеницу да 
су прописи о запошљавању држављана трећих земаља 
у Немачкој изузетно рестриктивни, радно ангажовање 
већег броја држављана Србије за рад у тој држави је-
дино је могуће обавити уколико постоји споразум о са-
радњи са Савезном агенцијом за запошљавање. 

Национална служба за запошљавање је у 2013. 
години посредовала у запошљавању здравствених 
радника у Немачкој, и том приликом је у средствима 
јавног информисања објавила два огласа, почетком 
и крајем године. Услови за пријављивање кандидата 
за обављање послова здравствених радника за рад 
у болницама на месту асистента за здравствену негу 
су: завршена средња медицинска школа (IV степен), 
профил - медицинска сестра/техничар општег или пе-
дијатријског смера, знање немачког језика (ниво Б1) и 
положен стручни испит.

Такође, према овом споразуму тренутно нема 
актуелних слободних радних места. Саветујемо заин-
тересованим лицима да се обрате надлежним филија-
лама и саветницима за запошљавање у вези са детаљ-
нијим информацијама о начинима и могућностима за 
запошљавање у иностранству, као и да искажу своје 
интересовање за овакав вид запошљавања, како би 
ушли у поступак селекције и били правовремено ин-
формисани уколико се у наредном периоду укажу по-
требе. За сада не располажемо информацијама да ли 
ће се и у ком периоду расписати нови позив, као ни који 
услови ће бити постављени. 

Међутим, Споразум предвиђа и тзв. поименични 
поступак, који се односи на наше држављане који имају 
послодавца у Немачкој, који је спреман да са њима 
потпише уговор о раду за рад на пословима асистента 
за здравствену негу. И у овом случају кандидат мора 
да испуњава следеће услове: завршена средња меди-
цинска школа (IV степен), профил - медицинска сестра/
техничар општег или педијатријског смера, знање не-
мачког језика (ниво Б1) и положен стручни испит.

накнада до пензије

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
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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     БЕСПЛАТНА ОБУКА 
   Удружење новинара Србије расписало је конкурс за обуку 
у Школи веб вештина, предузетништва и новинарства, за 
незапослене особе са инвалидитетом. Кандидати треба да 
поседују знање рада на рачунару и интернету. Пријаве на 
конкурс послати до 20. септембра 2014. године. Биографију 
и кратко мотивационо писмо (не дуже од 1500 карактера), 
послати на мејл: vebnovinar@uns.rs.
   Обука је бесплатна за пет полазника који ће бити ода-
брани на конкурсу. Током разговора са кандидатима биће 
детаљно представљени програм, начин рада и предавачи. 
Настава се одржава суботом и недељом, од 10 сати, у Прес 
центру УНС-а, Кнез Михаилова 6/3. Предавачи су водећи 
српски професионалци из области веб новинарства, бизни-
са, односа с јавношћу, маркетинга, веб дизајна и мултиме-
дија. Више информација на www.webnovinar.org.

     ПРАКСА
      Желите да постанете комплетан ИЦТ новинар и да имате 
прилику први да тестирате и пишете о најновијим уређаји-
ма и ИЦТ решењима? Издавачка кућа PC Press нуди тро-
месечну праксу студентима завршних година техничких 
факултета информатичког и електротехничког усмерења, 
као и факултета организационих и политичких наука. Уз 
помоћ стручног уредничког тима наших познатих часописа: 
PC Press, Connect, Мој Андроид, АјТиНаТи, Business & IT - 
одабрани студенти имаће прилику да науче да анализирају 
и тестирају нова технолошка достигнућа, као и да стечена 
сазнања примене у писању и обликовању новинарских тек-
стова за штампу и за веб.
  
  Уреднички тим ће овом приликом одабрати групу прак-
тиканата са којима ће поделити своја знања и искуства у 
периоду од три месеца (од септембра до децембра), након 
чега ће се најбољима пружити прилика да се професионал-
но и хонорарано баве писањем за издавачку кућу PC Press. 

  Сви заинтересовани студенти могу да пошаљу своју би-
ографију и мотивационо писмо на: ana@pcpress.rs, најкас-
није до петка, 29. августа 2014.

    БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ 
   Ове године поново је расписан конкурс за бесплатно 
школовање на образовним установама Бизнис академија 
(BusinessAcademy) и ИТ академија (ITAcademy), намењен 
особама са инвалидитетом. Прошле године је за ову сти-
пендију владало велико интересовање, а ове године ће 
осам њих који буду послали најинспиративнија мотива-
циона писма и одговарајућу документацију добити шансу 
да похађају онлајн школовање на једној од ове две обра-
зовне установе.
   Конкурс је отворен до 1. октобра 2014. године. Докумен-
тација се шаље на мејл: scholarship@link-group.eu. Могуће 
је конкурисати за било који од програма на ИТ академији 
(http://www.it-akademija.com/) и Бизнис академији (http://
www.biznis-akademija.com/).
   Прошле године је за ову стипендију конкурисало преко 
сто кандидата, што показује степен интересовања за ова-
кав вид школовања. Модерне технологије омогућиле су све 
већу доступност образовања.
   „Нови трендови у образовању крећу се у том правцу да 
материјали за учење буду доступни у сваком тренутку, 
где год да се налазите. Ове године смо зато направили и 
‚андроид‘ мобилну апликацију, која омогућава да се чита-
во једногодишње школовање на ИТ академији или Бизнис 
академији похађа преко мобилног телефона или таблет 
уређаја. На овај начин наше образовање постаје доступно 
свима. Желимо да помогнемо особама са инвалидитетом 
да, уз практична знања из области бизниса и информацио-
них технологија, постану први избор послодавца за многа 
занимања која доноси савремено пословање“, каже Нико-
ла Суботић, извршни менаџер ИТ и Бизнис академије.

    СТАРТ-АП 
ТАКМИЧЕЊЕ

  Удружење младих привредника Србије, у сарадњи са 
„Ерасмус“ Центром за предузетништво из Холандије, орга-
низоваће први пут у Србији, 15. октобра, интелектуално спа-
ринг - такмичење „Ринг Србија“, саопштио је организатор. 
„Ринг Србија“ има за циљ да помогне почетницима у биз-
нису да кроз менторство, умрежавање и лакши приступ не-
опходним финансијским средствима постану брзорастуће 
компаније. Такмичење се организује у оквиру глобалног 
пројекта „Уђи у ринг“ (Get in the Ring - GITR), које предста-
вља највећу глобалну платформу за обећавајуће бизнисе, 
за прикупљање финансијских средстава.
  
   Србија је једна од око 50 земаља која има прилику да 
пошаље свог представника у Ротердам на финално так-
мичење, које ће се одржати 21. новембра, током Светске 
недеље предузетништва. Од 2.000 бизниса на глобалном 
нивоу, осам најбољих ће се надметати за главну награду у 
вредности од милион евра.

  Пријава је организована преко сајта www.ringsrbija.com и 
трајаће до 30. септембра 2014. године, након чега ће жири 
најбоље позвати у „српски ринг“.
  
  Прелиминарну селекцију ће вршити Бранислав Николић, 
млади предузетник из Холандије и учесник „Ерасмусовог“ 
програма за предузетништво. Финално оцењивање бизнис 
планова и стартапова ће вршити панел домаћих судија, уз 
подршку „Ерасмусовог“ Центра за предузетништво у Холан-
дији, а 10 најбољих ће се надметати 15. октобра, у Старом 
двору, за место у регионалном финалу, а затим и у финалу, 
у Ротердаму.

САМО
ПРАкса
ВОлонтирање...
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Колектив нишке филијале Националне службе за за-
пошљавање одазвао се апелу Завода за трансфузију 
крви и узео учешће у акцији добровољног давања 
крви.

„У односу на број запослених код вас, ово је одличан од-
зив и заиста је од великог значаја да у овим летњим месеци-
ма, када је добровољних давалаца крви мало, наше резерве 
ипак држимо на приближно оптималном нивоу“, истакао је 
др Предраг Ђорђевић, начелник Завода за трансфузију 
крви у Нишу.

„Крв дајем још од гимназијских дана и ово данас ми је 
јубиларни тридесети пут. Планирам да наставим са овом 
праксом, јер сматрам да мало мога времена некоме може да 
значи и живот“, рекла је Милена Бизјак, саветница за запо-
шљавање у Филијали Ниш НСЗ.

В.Крстић

Деветоро таленто-
ваних диплома-
ца факултета у 
Србији добило је 

посао у компанији „Делез 
Србија“ (Delhaize Serbia), у 
оквиру Програма за развој 
менаџера у малопродаји 
(Retail Management Training 
program), саопштила је ова 
компанија. Свршени студен-
ти економског и факултета 
менаџерских усмерења, али 
и саобраћајног, филолошког 
и факултета политичких 
наука, у наредне две године 
ће се кроз менторство и обу-
ку упознати са радом овог 
великог трговинског ланца, 
имаће прилике да стекну 
прво радно искуство и саз-
нају о начину рада који ре-
зултира задовољним купци-
ма у малопродаји.

Програм за развој ме-
наџера у малопродаји једин-
ствен је по томе што младим 
људима без или са мање од 
две године радног искуства 
нуди могућност развоја ка-

ријере у интернационалној 
компанији и стицање бога-
тог искуства у области трго-
вине. Програм се примењује 
у целој „Делез“ групи, а у 
Србији већ трећу годину за-
редом окупља младе тален-
те и обучава их за продају, 
директну комуникацију са 
купцима, као и за самостал-
но руковођење малопродај-
ним објектом.

„Овај програм идеалан 
је за младе и образоване 
људе којима се пружа мо-
гућност да стечена теоријска 
знања примене и свакоднев-
но практично усавршавају“, 
каже Сања Јевђенијевић, 
потпредседница људских 
ресурса и организационог 
развоја „Делез Србија“.

У тој компанији из прет-
ходне две генерације по-
лазника програма успешно 
ради 15 младих и таленто-
ваних људи, који граде ка-
ријеру ка менаџерским и ли-
дерским позицијама, наводи 
се у саопштењу.

ОДАЗВАЛИ СЕ АПЕЛУ

ДИПЛОМЦИ
ДОБИЛИ ПОСАО

ИНВЕСТИРАЈТЕ У 
КЛИНЦА У ДУКСУ СА 

КАПУЉАЧОМ

АКТУЕЛНО  Запослени у филијали НСЗ у Нишу учествовали у акцији добровољног давања крви

Посао за деветоро младих у „Делезу“

Инвеститор ризичног капитала Питер 
Тил саветује

Питер Тил (Peter Thiel) је суперстар међу ин-
веститорима ризичног капитала, а међу ње-
говим највећим успесима наводе се инвес-
тиције у „Фејсбук“, „Линкдин“ и „Јелп“. У новој 

књизи, под називом „Од нуле до један“ (Zero To One), 
Тил исказује прилично снажна мишљења о ИТ бизни-
су и моди, а посебно је занимљива његова теорија да 
никада не треба инвестирати у бизнисмена који носи 
одело. Он пише да га је управо ова теорија сачувала 
од више лоших одлука, а да паметни ИТ бизнисмени 
у оделима у ствари изгледом покушавају да продају 
слаб производ.

“Могуће је да бисмо све те одлуке да не инвестира-
мо у неку компанију могли да донесемо на основу по-
гледа у њихове књиге, али наш правац ‘не инвестирај 
у ИТ директора који носи одело’ довео нас је до истине 
много раније”, пише Тил, а преноси „Економист“ (The 
Economist).

Како се констатује у тексту, „клинац у дуксу са ка-
пуљачом“ је постао златни стандард када је у питању 
инвестирање у ИТ стартапове.
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У Едукативном центру за обуке у професионалним и 
радним вештинама у Новом Саду, који ради већ две 
године, незапослени имају прилику да прођу обуку у 
једном од 24 програма и на тај начин дођу до посла. 

Мисија Центра је смањење 
броја незапослених у Војво-
дини, а од оснивања разли-
чите обуке прошло је више од 
2500 људи. Незапослени по-
хађају курсеве који у просеку 
трају три месеца, а већином 
је реч о обукама за трећи и четврти степен стручности. 

Анђелка Лакић једина је жена полазник обуке за за-
вариваче. Како каже, ово јој је четврти курс, поред редовно 
завршене средње и више школе. Анђелка је пример храбре и 
одлучне жене која се ухватила у коштац са незавидном ситу-
ацијом останка без посла, а уједно је и жена која руши табуе, 
јер се одлично сналази у послу који је резервисан за мушкар-
це. Сматра да само радом на себи и свом образовању човек 
може имати испуњен живот. На овој обуци ништа јој не пада 
тешко, осим, како је сама рекла, пресвлачења. 

“Моја жеља кад ово завршим, да искрена будем, јесте да 
нађем неки посао, да ме приме негде да могу да радим и да 
зарадим, да могу да функционишем, да будем самостална, 
јер ја сам навикла да будем самостална. Ето, волела бих то 
да будем ако има шансе. Уписала бих касније, ако се пружи 
прилика, курс немачког. Видећу шта ће бити”, каже Анђелка.

Иако су заваривачи тражено занимање и углавном лако 
пронађу посао, обука је тешка, сложена и изузетно скупа, а 
за полазнике бесплатна. Осим Анђелке, тренутно се у Еду-

кативном центру за овај профил оспособљава још 15 
полазника, мушкараца.

Будислав Медурић, директор Едукативног центра, на-
глашава да људи који успешно заврше обуку за завариваче у 
90 одсто случајева нађу запослење. 

“За неке врсте обука немамо добре податке, али их има 
Национална служба за запошљавање. Међутим, из праксе 
знамо да жене које се обуче за геронтонеговатељице лако на-
лазе посао, као и кувари, пекари, посластичари. Ми сада по-
кушавамо да кроз своју праксу повежемо послодавце и људе 
који заврше обуку, па очекујем да ће проценат запошљавања 
бити још већи”, напомиње Медурић.

Обуке у Едукативном центру организују се у контину-
итету, а полазнике регрутује Национална служба за запо-
шљавање. Незапосленима са евиденције НСЗ на располагању 
је тренутно 11 курсева: за геронтонеговатељице, завариваче, 
пекаре, посластичаре, куваре, козметичаре, багеристе, као и 
обуке из енглеског и немачког језика и информатике, однос-
но рада на рачунару. Курсеви трају три и по месеца. 

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР   Мисија: смањење броја 
незапослених у Војводини

ОБУКОМ 
ДО ПОСЛА

Од оснивања различите обуке прошло више 
од 2.500 људи. Незапослени похађају курсеве 

који у просеку трају три месеца

Анђелка Лакић једина је 
жена полазник обуке
за завариваче

Субвенције за ново запошљавање

У Скупштини града Чачка потписани су уговори са 51 
послодавцем који ће запослити 62 радника у окви-
ру програма новог запошљавања. Послодавци су по 
новопримљеном раднику добили по 200.000 динара, 

док су две фирме које ће запослити особе са инвалидитетом 
добиле по 500.000 динара.

„Ове године Чачак је издвојио 35 милиона динара за 
запошљавање. До сада смо доделили средства за самоза-
пошљавање у висини од 12 милиона динара, захваљујући 
којима ће 60 наших суграђана започети сопствени бизнис. 
Данас уручујемо средства послодавцима за ново запошља-
вање радника. Потписаћемо уговоре са 51 послодавцем 
који ће запослити 62 радника са евиденције НЗС. За де-
сетак дана нас очекује и додела средстава за реализацију 
програма стручне праксе и јавне радове. Очекујемо да ове 
године укупно запослимо 180 суграђана“, рекао је градона-
челник Чачка Војислав Илић.

Према речима директора чачанске филијале НСЗ Саше 
Обрадовића, укупно је конкурисало 77 послодаваца.

„Обавеза послодавца је да примљеног радника прија-
ви на неодређено, у трајању од две године. Досадашњи 
ефекти су више него одлични, а покушаји злоупотребе су 
минимални, јер се средства обезбеђења могу активирати 
у сваком тренутку. У великом броју радници настављају да 
раде и након истека уговорне обавезе од две године“, ре-
као је Обрадовић, подсећајући да се програм примењује од 
2006. године.

Зорица Селаковић, власница фирме „Дезерт“, ове го-
дине први пут у свом пословању користи субвенције и по-
моћ локалне самоуправе.

„Први пут користим неку субвенцију, нажалост суб-
венцију за запошљавање, јер камо среће да можемо да за-
пошљавамо без икаквих субвенција. Запошљавам особу са 
инвалидитетом. До сада сам плаћала доприносе за особе 
са инвалидитетом, од почетка примене закона, јер имам 
преко 30 запослених. И раније сам имала запослену девојку 
која је инвалидно лице, али је одустала од посла. Ова сред-
ства ми много значе у овим тешким временима и тешкој 
ситуацији“, рекла је Зорица Селаковић.

Према подацима НСЗ, тренутно је у Чачку незапослено 
11.200 суграђана, што је смањење од 575 у односу на исти 
месец прошле године.

ПОСАО ЗА 62 ЧАЧАНИНА

Извор: Чачанске новине
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Колико нам се пута десило да незадовољни пруженом 
услугом неке занатске радње у истом тренутку за-
кључимо да бисмо сами то боље урадили, када бис-
мо се тим пословима бавили. Прилику да уради боље 

искористио је и Стеван Пантелић из Панчева. Незадовољан 
услугом прања и хемијског чишћења, коментарима других 
корисника услуга постојећих радњи, закључио је да Панчеву 
треба фирма са модерним начином пословања и пружања 
услуга овог типа.

Шта вас је навело да отворите једну овакву радњу?
Користио сам, као и многи други, услуге разних сличних 
фирми. Често нисам био задовољан квалитетом услуге и 
себи сам више пута рекао: „То бих боље радио од њих“. Са 
још једним партнером прво сам отворио перионицу, а за-
тим сам отворио и сопствену фирму.

Како сте сазнали за програме НСЗ?
За ваше програме сазнао сам од пријатеља. После заврше-
ног економског факултета пријавио сам се на евиденцију 
НСЗ. По предлогу саветника за запошљавање пријавио 
сам се на обуку за предузетништво, конкурисао по јавном 
позиву и добио средства за самозапошљавање 2011. го-
дине. Имао сам један број својих машина, а оно што ми је 
недостајало купио сам средствима субвенције. 
Стеван Пантелић уверен је да је сваки почетак тежак: за 
посао се треба борити - урадити добру рекламу, реклам-
не флајере, рекламу на „Фејсбуку“... Ипак, како сам каже 
- препорука је најбоља реклама.

Питали смо Стевана постоји ли чаробна формула до-
брог пословања.
Чаробна формула доброг пословања је квалитетна услуга, 
испуњавање посебних захтева, цена која одговара свим 
категоријама клијената. Такође, без добрих радника, по-
зитивних, насмејаних и задовољних, нема остварења ове 
чаробне формуле.
Задовољство због постигнутих пословних резултата и све 
већи број муштерија мотивисали су Стевана да увећа број 
радника и у Београду отвори још једну радњу, која би се 
бавила пријемом веша. Када тражи раднике битно му је 
да у послу који би требало да обављају немају баш ни-
каквог искуства, ни знања, али и да им није тешко да уче. 
Запослио је још три радника и сада раде заједно пуном 
паром.
„Лако је бити газда, али ако и сами не радите, ту нема 
зараде. Раднике можете запошљавати по потреби и по-
већању посла. То је кључ дуготрајног пословања“, каже 
Стеван.
Треба нагласити да велики број Панчеваца као и Бео-
грађана користи услуге занатске радње „Флека“. Бројне 
панчевачке фирме, попут Института „Јосиф Панчић“- РЈ у 
Панчеву, Рафинерије нафте Панчево, али и ресторани, мо-
тели, преноћишта, припадају кругу редовних муштерија. 

Надежда Сладојевић

ОНИ СУ УСПЕЛИ   Стеван Пантелић из Панчева, власник радње за прање и хемијско чишћење

ПРЕКО ФЛЕКЕ ДО „ФЛЕКЕ“
„После завршеног економског факултета пријавио сам се на евиденцију НСЗ, затим на обуку 

за предузетништво, конкурисао и добио средства за самозапошљавање. Имао сам своје 
машине, а оно што ми је недостајало купио сам средствима субвенције“, каже Стеван

„Лако је бити газда, али ако 
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Све више се приближавамо дану када ће старији запос-
лени, због негативног природног прираштаја, бити све 
заступљенији међу радно активним становништвом. 
Док је деведесетих година у САД 12 одсто запослених 

било старије од 65 година, сада је тај проценат знатно већи 
и износи 16. Према неким предвиђањима, до 2040. године 
сваки пети радно активан Американац биће старији од 65 
година, док ће 2020. четвртину радне снаге чинити старији 
од 55 година, а 35 одсто ће их бити старије од 50 година (The 
Census Data). Изгледа да се веома брзо приближавамо добу 
када ће одлазак у пензију са 65 година бити ствар прошлос-
ти. С обзиром да је проблем демографског старења присутан 
и у Србији, дати подаци су и те како значајни и за нас.

Данас се животни век продужио, људи су дуговечнији 
и здравији. Такође, велики број људи жели да остане што 
дуже ментално ангажован и одржи ниво прихода на задо-
вољавајућем нивоу. На тај начин и старији настављају да уп-

лаћују социјално осигурање и учествују много интензивније 
у потрошњи разних добара, што се позитивно одражава на 
економију.

За послодавце старији запослени имају вредност пре 
свега због искуства које носе и спремности да прихвате фле-
ксибилне облике рада, као што су краће радно време или мо-
гућност да буду ангажовани као спољни сарадници.

Према налазима Друштва за менаџмент људских ресур-
са (Society for Human Resource Management - SHRM), седам 
од десет анкетираних стручњака за ову област сматра да ће 
одлазак старијих запослених у пензију бити проблем или по-
тенцијални проблем за њихову организацију, због чега раз-
мишљају да их поново ангажују када се буду пензионисали, 

као консултанте или привремено запослене, нудећи им фле-
ксибилне облике рада и позиције са скраћеним радним вре-
меном. Међутим, још увек је велики број оних који ништа не 
предузимају по том питању, нити виде предстојеће изазове.

Потреба што дужег задржавања запослених у неком об-
лику радног односа подразумева интензивније обучавање 
старијих радника, како би ишли у корак са брзим техно-
лошким променама. Затим, потребно је прилагодити радно 
окружење и услове рада старијим запосленима, како би им 
се олакшало обављање посла, односно како не би дошло да 
пада продуктивности.

Компанија BMW је добар пример послодавца који је на 
време уочио дате изазове. У фабрици је уведен ергономски 
дизајн и промене у опреми, као што су нови дрвени подови, 
специјална ортопедска обућа, столице типа берберских, како 
би се радницима омогућило да раде седећи уместо стојећи. 
Такође, монтирана су и увеличавајућа сочива, како радни-
ци не би напрезали вид и правили грешке у разликовању 

сићушних делова. Физиотерапеути су развили систем вежби 
истезања и снаге које су запослени практиковали свакоднев-
но у току радног времена. Уведено је укупно седамдесетак 
измена, што компанију није коштало више од 50.000 евра, 
али је продуктивност повећана за 7 одсто у првих годину 
дана. BMW планира да ове измене имплементира у свим 
својим фабрикама широм света. 

Реалност је таква да се велики број незапослених ста-
ријих од 50 година, а који желе да раде и којима је посао преко 
потребан, суочава с проблемом проналаска новог запослења, 
без обзира на квалификације и претходно радно искуство. У 
јавности се ретко расправља о проблему запошљавања или 
поновног запошљавања старијих особа, што успорава његово 
решавање. Јавности се не скреће пажња на овај проблем, па 
многи послодавци још увек не виде да је потребно размиш-
љати и о томе како привући и задржати старије запослене, 
односно које погодности понудити овој циљној групи, тј. сег-
менту радне снаге.

           У огледалу статистике
 
   Према пројекцијама Републичког завода за статистику, 
очекивано трајање живота за мушкарце са 70,5 година 
порашће на 78,5 година, у периоду 2047-2052. Код жена у 
истом периоду раст ће бити са 75,7 година на 82,8. У струк-
тури укупног становништва Србије, 2010. године млади до 
14 година учествовали су са 15 одсто, што је за два одсто 
мање од удела становништва старијег од 65 година. За по-
следњих пола века удео младих готово се преполовио, док 
се удео старих повећао чак два и по пута.
   Удео становништва између 15 и 24 године у укупном ста-
новништву опашће до 2050. са 12,1 на 11,2 одсто. Удео ста-
ријих од 65 повећаће се са 16,9 на 23,2 одсто. Удео радно 
способног становништва (15-64 године) данас износи 67,6 
одсто укупног становништва, а према пројекцијама, за 
мање од четири деценије биће 61,1 одсто.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   У јавности се ретко 
расправља о проблему запошљавања или 

поновног запошљавања старијих особа

До 2040. године сваки пети радно активан 
Американац биће старији од 65 година, док ће 
2020. четвртину радне снаге чинити старији 
од 55 година, а 35 одсто ће бити старије од 50 

година. Све каснији одлазак у пензију

РАДНА СНАГА
СВЕ СТАРИЈА

В.П.
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Бирајући лакши пут, људи данас, уместо да домаћин-
ски користе природу, брутално је рањавају и злоупо-
требљавају. А она, бранећи се, узвраћа, такође сурово: 
поплаве, земљотреси, цунами, епидемије... Уместо 

што користимо фосилне, рудиментарне остатке природних 
процеса, треба да се окренемо обиљу других, нешкодљивих 
и неисцрпних природних ресурса. Реч је о сунцу, ветру, води, 
биомаси..., каже за „Послове“ Ненад Ђукић, математичар 
који већ две деценије покушава да убеди надлежне на локалу 
и у републици да подрже формирање Образовног центра за 
промовисање, развој и примену обновљивих извора енергије. 

Развијене државе се и те како ослањају на развој об-
новљивих извора енергије, на њиховом успеху значајно те-
меље и параметре развоја друштва у целини. У свету постоји 
јасна свест да извори енергије глобално недостају, а како 
би се спречио даљи раст цена, кренуло се у постављање об-
новљивих извора, који поред економских имају и огромну 
еколошку предност. 

Србија има значајан енергетски потенцијал, јер је про-
сечно сунчево зрачење у нашој земљи за око 40 одсто веће од 
европског просека. И поред тога, у коришћењу сунчеве енер-
гије за производњу електричне енергије далеко заостајемо 
за земљама Европске уније. 

„Развој ове гране индус-
трије праћен је технолошким 
усавршавањем и захтева 
више радне снаге него у сек-
тору конвенционалних извора 
енергије“, тврди наш саговор-
ник. Примера ради, само у 
ветроелектранама ради преко 
20.000 Европљана. „Код нас 
могућност запослења постоји 
у следећим гранама: произ-
водњи (дизајн и израда компо-
ненти), изради пројеката који 
подразумевају широк спектар 
сектора у којима би било пос-
ла за планере, истраживаче, 
финансијске стручњаке, архи-
текте, пројектанте... Затим, постављање и инсталација малих 
електрана подразумева радове на терену, где би се упослили 
електричари и машинци, а послови управљања и одржавања 

електрана захтевају обучене кадрове различитих струка и 
нивоа образовања, од менаџмента до превозника горива“, 
наглашава Ђукић.

Према његовим речима, на основу државне енергетске 
стратегије, која треба да обезбеди услове за спровођење раз-
личитих мера за енергетску штедњу и ефикасност, форми-

рање образовног центра на-
меће се као логична потреба.

„У свим земљама које су 
далеко одмакле у примени 
обновљивих извора енергије 
постоје образовни центри који 
едукују становништво како 
се енергија штеди и произво-
ди. Између осталог, у центру 
је предвиђена обука пројек-
таната и научног подмлатка, 
формирање информационог 
услужног сервиса, истражи-
вачки и развојни рад на усавр-
шавању опреме, издавачка 
делатност, као и рад на про-
мовисању обновљивих извора 
енергије, у складу са принци-

пима одрживог развоја“, каже Ненад Ђукић.
У време када је започет, 2007-2008. године, пројекат је 

добио подршку и препоруке бројних релевантних институ-
ција, међу којима су и ОЕБС, Истраживачка станица „Пет-
ница“, Млади истраживачи Србије, Град Београд, Влада Ре-
публике Србије - Министарство рударства и енергетике, на 
основу којих је, по речима нашег саговорника, на територији 
општине Чукарица сазидан објекат површине преко 1000 
квадратних метара, предвиђен за центар за обуку. Међутим, 
тај објекат до дан-данас није легализован, а нерешени међув-
ласнички односи спречавају да се посао доведе до краја. У 
врзином колу државне администрације са реализацијом 
пројекта се стало, а заинтересовани инвеститори су се по-
вукли.

И после шест година борбе, Ненад Ђукић не одустаје 
од идеје да Србија мора да се окрене обновљивим извори-
ма енергије и научи како ту енергију да користи. Ђукић 
објашњава да му лични интерес није приоритет, већ да је ње-
гов циљ да убеди надлежне институције да препознају јавни 
интерес. 

Ненад Ђукић аутор је и брошуре „Запослење у индус-
трији сунца Србије“, чији је први тираж издат 2007. године, 
а ускоро се очекује штампање новог тиража од 3000 кома-
да, који ће се наћи у слободној продаји на свим киосцима у 
Србији.

 ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
   
  Већ после једногодишњег рада Образовног центра за про-
мовисање, развој и примену обновљивих извора енергије 
велики број људи у Србији био би упознат са могућностима 
уштеде и производње енергије. Порасло би интересовање 
за примену обновљивих извора енергије, чиме би Србија 
постала интересантнија страним произвођачима и инвес-
титорима, а домаћи произвођачи опреме добили би своје 
тржиште.
 Наши истраживачи остајали би у Србији и развијали до-
маћу опрему, која би у појединим областима била економ-
ски конкурентна на светском тржишту. Енергетске уштеде и 
производња зелене енергије смањили би увозну зависност 
Србије у погледу електричне енергије, а избегла би се и 
градња великих термоелектрана које су и највећи загађи-
вачи природе.

В.Пауновић 

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   У коришћењу сунчеве енергије за производњу електричне енергије далеко 
заостајемо за земљама ЕУ
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Само у ветроелектранама 
ради преко 20.000 Европљана
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар 
0800 300 301
(позив је бесплатан)


