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УВОДНИК

   ЦРНО-БЕЛО У КОЛОРУ
   Приликом контроле послодаваца који се баве произ-

водњом обуће у Пчињском округу, од 135 затечених рад-
ника чак 96 је радило на црно! На црно раде и странци: у 
Београду је на два градилишта затечено 10 Кинеза и 16 Бу-
гара без радних дозвола, док је на другом месту у надзору 
откривено чак 36 страних држављана, и то 14 из Албаније 
и 22 из Хрватске - о томе у Другој страни посла, као и о по-
дацима Инспектората за рад, који упозоравају да је готово 
20 одсто особа обухваћених надзором, а које су задобиле 
смртне повреде на раду у 2013. години, радило без уговора.

„Сматрамо да ће се несреће увек десити другима. Још 
не разумемо да улагање у безбедност на раду није тро-
шак“, истакао је министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Александар Вулин, у оквиру обеле-
жавања Европске недеље безбедности и здравља на раду. 
Та недеља у Србији обележена је смрћу Мирка Јовића, 
радника који је погинуо на градилишту на Златибору. Овај 
65-годишњак радио је за новосадску „Инобачку“ без за-
кљученог уговора о раду, није постојала ни евиденција о 
оспособљености за безбедан и здрав рад.

Једна од мера која упорно заобилази све законске про-
мене је и она којом послодавац, а у грађевинарству реч је 
о готово искључиво приватним или приватизованим пре-
дузећима, има обавезу, ако не у апсолутном износу онда 
делом, да партиципира у исплати редовне породичне пен-
зије страдалог радника. Више је него извесно да би том из-
меном послодавци били додатно мотивисани да обезбеде 
сигурне услове за своје раднике, као и да би трагичних по-
следица на раду било несразмерно мање.

А да закодновац када хоће и - може, говори преднацрт 
Грађанског законика, који се налази у јавној расправи. Из-
међу осталог, овај документ предвиђа мере за подстицање 
рађања, као што је „демографска накнада“ за мајке које 
роде треће дете, и то до пунолетства најмлађег детета. О 
томе на нашој страни Актуелно.

О сивој економији, централизацији инспекцијских 
служби и казненој политици која треба да буде таква да 
се никоме не исплати посао у сивој зони, пишемо у нашој 
Теми броја. 

Казнене мере тешко да могу утицати на повећање 
продуктивности, а она је у српској привреди два пута 
мања него у ЕУ, док индустријска производња учествује 
у бруто друштвеном производу земље само са 20 одсто 
- упозорио је в.д. председника Привредне коморе Србије 
Миливоје Милетић. С друге стране, да се у јавном секто-
ру налазе бројни ревири уштеда, говори изјава директора 
ЕПС-а Александра Обрадовића, који очекује да ће ре-
организацијом јавног предузећа Електропривреда Србије 
минимално дневно бити уштеђено 100.000 евра. Колико се 
још милиона евра уштеда налази по лагумима јавних пре-
дузећа, још није саопштено. 

По совхозима - причало се некада овдашњим трудбе-
ницима -  кукуруз је ницао до крова двоспратнице. Данас 
су те рајске баште дислоциране на просторе ЕУ, где теку 
„мед и млеко“, потоње чешће, због незадовољства тамо-
шњих пољопривредника.

Они који се селе унутар ЕУ морају издржавати себе 
и породицу и не смеју бити „економски неактивни“ - овај 
императив није лични став појединца, већ обавезујући по 
недавној пресуди Европског суда правде, који је ставио 
рампу на тзв „социјални туризам“, односно да чланица ЕУ 
није у обавези да плаћа социјалну помоћ економски неак-
тивним грађанима ЕУ, који своје право слободе кретања 
користе искључиво како би у другој држави чланици до-
били социјалну помоћ. О тој пресуди више на нашој страни 
Сазнајте више.

Милош Чолић
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Реорганизацијом јавног предузећа Електропривреда 
Србије минимално ће дневно бити уштеђено 100.000 
евра, колико ЕПС сада губи, изјавио је за „Политику“ 
директор ЕПС-а Александар Обрадовић. План реор-

ганизације предузећа очекује се до краја овог или почетком 
наредног месеца, да би се наредне године кренуло у корпора-
тивизацију и централизацију ЕПС-а.

Обрадовић је навео да уштеде није могуће постићи без 
отпуштања, те да ће бити у директној координацији са вла-
дом и синдикатима и да ће бити направљен социјални про-
грам, на чему и ММФ инсистира. 

„ЕПС мора да буде ‚атрактивна невеста‘ да би био инте-
ресантан евентуалном мањинском партнеру, који би имао 
утицај у менаџменту или свог представника у надзорном 
одбору“, рекао је Обрадовић.

Према његовим речима, ЕПС је спреман за предстојећу 
зиму, јер је куповао струју када је била јефтина, а продавао  је 

када је била скупа, док угаљ чува за случај екстремне хлад-
ноће, када сви уговори о испоруци струје постају ништавни.

Продуктивност српске привреде је два пута мања него 
у ЕУ, индустријска производња учествује у бруто 
друштвеном производу (БДП) земље само са 20 од-
сто, изјавио је в.д. председника Привредне коморе 

Србије (ПКС) Миливоје Милетић. 
Милетић је, отварајући састанак са представницима 

извозне привреде, државе и струке о могућностима уна-
пређења извоза, казао да су реалном сектору Србије потреб-
не инвестиције и реформе, што привредници подржавају, 
напомињући да се до 2008. године развој домаће привреде 
базирао на потрошњи махом из приватизационих прихода, 
што је било неодрживо.

„Продуктивност српске привреде је на веома ниском 
нивоу и два пута је мања него у ЕУ“, нагласио је Милетић и 
оценио да раста продуктивности нема без раста инвестиција. 
Индустријска производња у БДП-у наше земље учествује 
само са 20 одсто, навео је први човек ПКС и предочио да из-
воза и развоја привреде нема без инвестиција које су преко 
потребне за примарну производњу.

„Пољопривреда је једна од ретких грана која бележи су-
фицит у извозу и то је путоказ у ком смеру ићи“, указао је 
Милетић и напоменуо да и текстилна индустрија, као радно 
интензивна грана, даје могућност већег запошљавања, што 
треба искористити.

ПРИВРЕДА   Продуктивност српске привреде два пута мања него у ЕУ

ПРОДУКТИВНОСТ НА НИСКИМ ГРАНАМА

Економски ефекти реорганизације ЕПС-а

ДНЕВНО ДО УШТЕДЕ ОД 100.000 ЕВРА 

Министар привреде најавио прве јавне 
тендере за почетак јануара

УПУТСТВО У 19 ТАЧАКА
„Ове недеље имаћемо јасне и прецизне спискове за 

прву групу предузећа која иду и у стечај и у приватиза-
цију“, најавио је министар привреде Жељко Сертић и до-
дао да ће приватизациони процес тада моћи да почне.

„Имамо 30 дана од момента објављивања модела за 
припрему приватизационих докумената, а већ почетком 
јануара можемо очекивати прве јавне тендере“, рекао је 
Сертић за РТС.

„Списак предузећа у реструктурирању која иду у стечај 
биће објављен“, изјавио је министар привреде и навео да су 
са синдикатима имали разговоре о сваком појединачном 

предузећу. Говорећи о разговорима са делегацијом Међу-
народног монетарног фонда (ММФ), Сертић је подсетио да је 
за 700 јавних предузећа направљен план како да уштеде и 
уведу ред у пословање.

„Што се тиче јавних предузећа, за њих је било важно 
што су чули наш план реорганизације, не само великих, на 
која су они ставили акценат, као што су ЕПС, Железнице Ср-
бије, Путеви Србије већ и за остала републичка, покрајинска 
и локална предузећа“, рекао је Сертић.

Најавио је да ће свих 700 јавних предузећа са списка 
добити јасно упутство у 19 тачака, како да, пре свега, на-
праве свој план рада за наредну годину. Ту су истакнути 
важни елементи - од уштеда на службеним путовањима и 
репрезентацији до уштеда у вези са едукацијама и семи-
нарима.

„Наш фокус ће бити на управним одборима, они су ти 
који морају да контролишу цео систем пословања и одгова-
рају заједно са директором“, изјавио је Сертић.

Индустријска производња у БДП-у Србије учествује само са 20 одсто
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Број особа које се у Србији крећу 
уз помоћ пса водича може се 
набројати на прсте једне руке, 
између осталог и зато што у на-

шој земљи не постоје центри за обуку 
слепих и слабовидих у самосталном 
кретању уз помоћ паса водича, као ни 
одгајивачница и сертификовани тренер 
који би дресирао ове псе. Обучени пси 
се могу набавити само у иностранству, 
а њихова цена износи између 10.000 
и 15.000 евра. Ако се има на уму да у 
нашој земљи живи око 12.000 слепих 
и слабовидих особа и да већина живи 
од социјалних давања, јасно је да је за 
већину њих пас водич недостижан. 

„Главни задатак ових паса је 
вођење власника кроз простор и заоби-
лажење препрека које му стоје на путу, 
што је много боље и сигурније него кре-
тање уз помоћ белог штапа који користе 
слепе особе“, изјавила је председница 
Удружења слепих и слабовидих „Бели 
штап“ Весна Несторовић и подсетила 
да је слободно кретање људско право, 
а да дресура и бесплатна додела паса 
слепим и слабовидим особама још није 
регулисана системски. 

Ово удружење покренуло је прошле 
године акцију за прикупљање новца за 
куповину обучених паса и школовање 
дресера паса водича за слепе. Акцију 
су убрзо подржале бројне компаније и 
појединци, а прикупљени новац биће 
употребљен за куповину једног пса и 
школовање инструктора у словеначком 
Кинолошком удружењу „Сло-канис“ 
(Slo-Canis), које се бави дресуром паса 
трагача за несталима у планинама и 
паса водича за слепе. Удружење „Бели 
штап“ недавно је потписало и уговор о 
куповини првих паса са партнерима из 
Словеније.

„За пса без предиспозиција за раз-
не генетске болести, провереног легла и 
старог око осам недеља треба издвоји-
ти око 2.500 евра. Дресура и социјали-

зација коштају око 10 хиљада евра и са 
обуком инструктора све укупно изно-
си 25 хиљада евра“, објаснила је Весна 
Несторовић, на скупу који је протекле 
недеље уприличен поводом доласка 
седмочлане делегације из Словеније. 

Несторовићева додаје да држава 
треба да обезбеди лиценцирање дресе-
ра који би обучавали псе у Србији, као и 
тифлологе који би се бавили клиничком 

едукацијом и рехабилитацијом слепих 
и слабовидих особа и помагали им у са-
мосталном кретању. 

Даринка Лечник Урбаницил 
из „Сло-каниса“ је нагласила да је ин-
фраструктура у свим земљама Југос-
точне Европе неприлагођена особама 
са инвалидитетом и да је неопходна 
сарадња и са комуналном полицијом, 
макар када је паркирање у питању.

„Наш пас има много више изазо-
ва и мора више да зна како би помогао 
свом власнику да премости непред-
видиво окружење. Ипак, они слепој и 
слабовидној особи уштеде и до 60 про-
цената времена које би потрошила у 
кретању са белим штапом. У Словенији 
је сваке године потребно 180 паса, а За-
вод за здравствено осигурање додељује 
од два до три, па су потребни и други 
извори финансирања. Инсистира се на 
персоналним асистентима, што је по 
мени погрешно, јер се на тај начин они 
стављају у зависан положај“, каже Да-
ринка и напомиње да су веома важна 
подзаконска акта за примену закона, а 
нарочито услови и критеријуми за до-
бијање пса.  

Татјана Пријић, из Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, нагласила је да су 
у процедури два закона - о знаковном 
језику и кретању уз помоћ пса водича. 
Најавила је и израду нове Стратегије за 
унапређење положаја особа са инва-
лидитетом за период до 2020. године. 
Према нацрту који је утврдило ресорно 
министарство, кретање уз помоћ пса 
водича јесте намењено слепим и слабо-
видим лицима, али би се односило и на 
друге особе са инвалидитетом, као и на 
друга лица која псе користе у терапеут-
ске сврхе, што је потпуна новина. Закон 
омогућава да сва лица која се крећу уз 
помоћ пса водича једнако као и други 
грађани користе јавни превоз и објек-
те, имају право на приступ и боравак 
на јавним местима и радном простору. 
Дакле, без закона би улазак слепих осо-
ба и других инвалида са псима води-
чима могао бити забрањен у аутобусу, 
кафићима, зеленим површинама парка, 
халама... Законом се овим псима до-
дељује правни статус помагала слепим 
особама, а не домаћих животиња.

А.Бачевић 

ДРУШТВО   У Србији живи око 12.000 
слепих и слабовидих особа

ВОДИЧ НА 
ЧЕТИРИ 

НОГЕ
Обучени пси се могу набавити само у 

иностранству, a њихова цена износи између 
10.000 и 15.000 евра

Женка лабрадора
топ-водич

   Педесетшестогодишњи Зоран Велич-
ковски из Лесковца један је од ретких 
слабовидих у Србији коме кретање 
олакшава пас водич. Дресура паса за 
ову намену је скупа, а недостају и про-
писи који би омогућили да они улазе у 
јавне установе. 
   „Првог пса водича - немачког овчара, 
набавио сам 1985. године, из загре-
бачке школе за специјалну дресуру, 
а остале псе сам ја обучавао, пошто 
нисам имао новца за куповину дреси-
раних водича. Моје искуство говори 
да су лабрадори најбољи пси водичи, 
а женке су приврженије и послушније“, 
прича за „Политику“ Величковски. Он 
објашњава да је главни задатак ових 
паса вођење власника кроз простор и 
заобилажење препрека које му стоје 
на путу.
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У Црној Гори има око 58.000 празних станова који ће 
се, по важећим законима, као секундарне некретнине 
опорезовати по стопи већој за 100 одсто, кажу у црно-
горском Министарству финансија, а преноси портал 

Цдм.ме. Према Закону о порезу на непокретности, објавље-
ном на сајту Министарства финансија, пореска стопа на не-
покретну имовину у Црној Гори креће се од 0,1 до 1,0 одсто.

„Сви станови који су уписани у катастарске евиденције 
су предмет опорезивања. Међутим, има много нелегалних 
објеката, па самим тим и обухват опорезивања може да буде 

различит од једне до друге локалне самоуправе - зависно од 
тога колико су успеле да евидентирају нелегалне објекте, да 
утврде власништво над њима и пореску обавезу“, објашњава 
Миланка Отовић из Министарства финансија.

Предлог грађевинара да се станови који нису продати 
ослободе плаћања пореза или третирају као роба на лагеру, 
за њих је, како кажу, у основи неприхватљив. 

„Став министарства је да ће бити опорезовани и да је 
такво законско решење дато у постојећем закону“, казала је 
Миланка Отовић.

Штрајк немачких машиновођа ће коштати нацио-
налног железничког оператора Дојче бан више 
од 100 милиона евра, истиче извршни директор 
те компаније. Синдикат немачких машиновођа 

објавио је прошле недеље како ће скратити штрајк, извешта-
ва Ројтерс. Штрајк је многим Немцима покварио планове за 
долазак у Берлин на прославу 25-годишњице рушења Бер-
линског зида.

„Осим велике материјалне штете, штрајк је нарушио и 
имиџ компаније и поверење немачких грађана“, истиче из-
вршни директор немачких железница Ридигер Грубе.

Штрајк синдиката немачких машиновођа, који има 
20.000 чланова, избио је због њиховог незадовољства прави-
ма и примањима. Немачке железнице сваког дана превезу 
5,5 милиона путника, а уз то се око петина промета робе од-
вија железницом.

Према процени немачких економиста, сваки дан 
штрајка машиновођа дужи од три дана могао би да кошта 
домаћу привреду до 100 милиона евра, јер би дошло до обус-
таве рада на неким производним линијама због недостатка 
репроматеријала.

ДВОСТРУКИ ПОРЕЗ НА 
ПРАЗНЕ СТАНОВЕ

ГОРЕ - ДОЛЕ   Према Закону о порезу на 
непокретности у Црној Гори

У Црној Гори има око 58.000 празних 
станова који ће се као секундарне 

некретнине опорезовати по стопи већој за 
100 одсто

ХРВАТСКА   ПОРЕЗНИЦИ НЕМАЈУ ЧИСТЕ ПАПИРЕ 

Међу државним институцијама у Хрватској које су 
добиле укор Државне ревизије због озбиљних про-
пуста у пословању нашла се и Пореска управа. 
Грешке у јавној набавци и евидентирању потра-

живања, као и непоштовање рокова плаћања, главни су про-
пусти због којих је Пореска управа добила укор од Државне 
ревизије, пренео је хрватски Тпортал.

Како наводи портал, Државна ревизија установила је да 
Пореска управа прошле године поједине поступке набавке 
робе и услуга, у вредности од 80,1 милион куна (10,4 мили-
она евра), није спровела у складу с одредбама Закона о јавној 
набавци, а реч је о услугама коришћења информатичких сис-
тема, грађевинским радовима на реконструкцији пословних 
простора и набавци канцеларијског намештаја.

МАЂАРСКА
ПРОТЕСТИ ПРОТИВ 

ШЕФИЦЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 

Неколико хиљада демонстраната прошетало је цен-
тром Будимпеште, тражећи оставку директорке 
мађарске пореске и царинске управе (НАВ) Илдико 
Виде, којој је због сумњи у корупцију забрањен ула-

зак у Сједињене Америчке Државе. Виде је прошле недеље 
потврдила да се налази на америчкој „црној листи“ шест неи-
менованих мађарских званичника којима је забрањен улазак 
у САД, пренела је агенција АФП.

Постојање „црне листе“ је прошлог месеца јавности от-
крио отправник послова Амбасаде САД у Будимпешти, на-
водећи да Бела кућа има веродостојне информације да су ти 
званичници били укључени у коруптивне радње.

Демонстранти, за које извештач АФП процењује да их је 
било око 10.000, узвикивали су током протестне шетње до 
зграде Министарства привреде: „Нећемо да плаћамо порезе 
лоповима“.

Постојање поменуте листе додатно је заоштрило односе 
између Будимпеште и Вашингтона, који су се погоршали на-
кон што је Орбан преузео власт 2010. године.

НЕМАЧКА   Штрајк синдиката машиновођа

ШТРАЈК КОШТА 100 
МИЛИОНА ЕВРА
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Готово половина грађана Србије 
има замерке на рад инспекцијских 
служби, а највећи број притужби 
је на рачун неажурности, незаин-

тересованости и споре реакције инспек-
тора, као и на њихово неизлажење на те-
рен, показали су резултати телефонског 
истраживања које спровела Фондација 
Центар за демократију, на узорку од 
5.000 грађана.

Надлежне институције би требало 
да пораде на бољој наплати постојећих 
пореза, уместо да мањак у буџету надо-
кнађују увођењем нових или повећањем 
постојећих непореских намета, јер прив-
редници тренутно плаћају 384 непореска намета, од којих су 
247 парафискални - показује најновије истраживање ставова 
привреде о сивој економији, које су у оквиру Пројекта јачања 
конкурентности Србије спровели НАЛЕД и амерички УСАИД, 
на узорку од 250 фирми. 

Велики проблем привредника представљају и учестале 
контроле увек истих привредних субјеката, и то оних који 
своје обавезе извршавају редовно, док они који раде нелегал-
но остају мимо домета инспекција. Управо је сива зона оз-
начена као област у којој би кроз бољу контролу могла да се 
обезбеди додатна наплата пореских прихода, а сузбијање не-
легалног пословања требало би да буде прва ставка на листи 
приоритета Владе Србије - поручују привредници.

Зато је највећа пажња при изради Нацрта закона о ин-
спекцијском надзору посвећена управо ономе на шта су се 
привредници највише жалили - непредвидивости пословног 
амбијента, преклапању служби инспекцијског надзора, суз-
бијању нелегалног пословања. Нацртом је предвиђено ус-
постављање система планирања на бази процене ризика. 

„Овај закон би требало да одреди на који начин ће не-
колико инспекција извршити контролу, примера ради, једног 
ресторана. Утврдиће у којој је зони ризика и да ли ће га ин-
спектори проверавати једном у три месеца или једном го-
дишње. Све инспекцијске службе ће радити транспарентно 
и по јасно утврђеним плановима, а инспекцијски надзор ће 
бити планиран, јаван и најављен. Кроз контролне листе које 
ће бити јавно доступне, привредници ће моћи да се упознају 
са тим шта ће бити предмет саме контроле. Да би се спречила 
самовоља инспектора, поступање по личном нахођењу или 
сукоб интереса, успостављена је дубља провера, а радиће се 
и на континуираном усавршавању инспектора. Закон ће бити 
први корак у реформи инспекцијског система, за којим треба 
да уследе друге законске, регулаторне и институционалне 
промене и промене праксе, управљања и контроле квалите-
та у инспекцијским органима, како би се остварио овај циљ“, 
рекла је Видосава Џагић, државна секретарка Министар-
ства државне управе и локалне самоуправе, на скупу „Сива 
економија и централизација инспекцијских служби“, који је 
недавно одржан у Данас конференс центру. 

Она је нагласила да инспекцијске службе неће бити 
обједињене на једном месту, већ да ће при овом министар-
ству бити формирано координационо тело, које ће обезбеђи-
вати обухватнији и делотворнији надзор, посебно у домену 
планова рада инспекцијских служби, међусобну размену 
информација, а радиће се и на унапређењу информацио-
ног система који би омогућио ефикасну размену података и 
електронских докумената.

Џагићева је нагласила да је законом предвиђено да је 
комунални полицајац или неки инспектор дужан да посту-
пи, а не да се прогласи ненадлежним, уколико установи да 
се ради о кршењу прописа који није у његовој надлежности. 
Може да констатује затечено стање, направи записник и оба-
вести надлежну инспекцију. 

„Овај закон обухвата и оно што је врло често истицано 
- смањење сиве економије и корупције. Закон успоставља 
надлежност над контролом обављања нерегистроване де-
латности и систем кажњавања који је усаглашен са Законом 
о прекршајима. Казнена политика би требало да буде таква 

ТЕМА БРОЈА   Сива економија и централизација инспекцијских служби

БОЉА КОНТРОЛА ПУНИ КАСУ 

    Шта кажу грађани? 

   Резултати испитивања које је спровела Фондација Цен-
тар за демократију, у оквиру прве етапе кампање „Грађа-
ни за реформу инспекција - ка ефикасном инспекцијском 
систему“, показују да замерке на рад инспекција има чак 
47,8 одсто грађана, а више од петине замера због неефикас-
ности, неажурности и незаинтересованости. На корупцију и 
неједнаку примену закона указује 19,8 процената, а 15 од-
сто грађана тврди да инспектори не одговарају на позиве 
и не излазе на терен. Око 12,5 одсто анкетираних мисли да 
инспекције не раде свој посао како треба, 8,9 одсто сматра 
да су дрски, арогантни и нељубазни према странкама, а 6,7 
процената се изјаснило да те службе не дају информације 
које су потребне грађанима. 
   Наташа Вучковић, генерална секретарка Центра за 
демократију, навела је да је истраживање показало да 
грађани инспекцијама замерају недостатак повратних ин-
формација у случају када поднесу пријаву, а очекују и већу 
саветодавну улогу, а не само санкционисање. Оно што 
већина испитаника жели је једнак третман. 

Казнена политика би требало да буде таква да се никоме не исплати пословање у сивој зони, 
јер циљ није да се казнама пуни буџет, него да се тржиште очисти од нелојалне конкуренције

Прекршајни налог даје могућност инспекто-
ру да на лицу места изрекне казну за одређе-
не групе прекршаја, чиме се постиже извес-

ност кажњавања
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да се никоме не исплати пословање у сивој зони, јер наша 
жеља није била да се казнама пуни буџет, него да се тржиште 
очисти од нелојалне конкуренције“, рекла је Џагићева. 

Зоран Пашалић, председник Прекршајног апелацио-
ног суда у Београду, истакао је значај два института који су 
нови у примени.

„Прекршајни налог даје могућност инспектору да на 
лицу места изрекне казну за одређене групе прекршаја. 
Тиме се постиже извесност кажњавања. Други важан инсти-
тут је споразум о признавању прекршаја, који даје могућност 
договора о висини казне. Издаје се нека врста опомене, али 
ће она бити евидентирана, па ако се лице не осврће на опо-
мену, неће добити могућност споразума“, рекао је Пашалић.

Биљана Чукић, шефица Одсека за нормативно-правне 
послове Комуналне полиције града Београда, нагласила је 
да јединице локалне самоуправе треба да добију веће на-
длежности у области инспекцијског надзора. 

„Комунална полиција нема једно битно овлашћење које 
имају све инспекцијске службе, а то је право спровођења уп-
равног поступка. Доста смо постигли у делу одлуке о кому-
налном реду, у склопу тога је и нелегална продаја, али чим се 
склонимо са једног терена, продавци се враћају. Чак смо на 
појединим деловима града постављали стална дежурства. 
Често у току контроле наиђемо на неправилности које су из 
надлежности појединих инспекција. У тим ситуацијама про-
слеђујемо документацију тим инспекцијама, међутим, чес-
то не добијемо одговоре“, истакла је Чукићева и додала да 
је комунална полиција овлашћена да поднесе захтев судији 
за прекршаје и изда прекршајни налог, којих је до сада било 
4.500. 

Јелена Бојовић, директорка Тима за регулаторну ре-
форму НАЛЕД-а, похвалила је транспарентност у изради На-
црта закона, али и изнела забринутост за његово спровођење. 

„Мислим да Нацрт треба дорадити у сегменту који 
се односи на координацију, јер се привреда залаже за ус-
постављање секретаријата, тела које ће много чвршће над-
зирати спровођење закона. Примена прописа је изазов и 
за привреднике и за саме инспекције. Инспектори се често 
хвале бројем покренутих прекршајних пријава, али од так-
вог начина размишљања хитно морамо да одустанемо, јер 
се тако не успоставља ред и контрола. Овај закон тежи да се 
успостави боља контрола над спровођењем, тако што ће се 

урадити добра процена ризика, те да се чешће спроводи кон-
трола код субјеката који се понашају ризично у пословању“, 
каже Бојовићева.

Закон о инспекцијском надзору ће бити први корак у 
реформи инспекцијског система, за којим треба да уследе 
друге законске, регулаторне и институционалне промене и 
промене праксе, управљања и контроле квалитета у инспек-
цијским органима.

Александра Бачевић 

   Већи број инспектора

   НАЛЕД и амерички УСАИД су у оквиру Пројекта јачања 
конкурентности Србије спровели истраживање ставова 
привреде о сивој економији, на узорку од 250 фирми. Ре-
зултати показују да 17% испитаника мисли да је сива зона 
област у којој би кроз бољу контролу могла да се обезбеди 
додатна наплата пореских прихода, а сузбијање нелегалног 
пословања требало би да буде прва ставка на листи прио-
ритета Владе Србије. У којој мери је то за привреду важно, 
показује податак да је први пут сузбијање сиве економије 
за привреднике било важније од смањења пореза и допри-
носа (16% одговора). Скоро половини привреде (45% одго-
вора) приходи су умањени од 10 до 30% услед нелојалне 
конкуренције, а још 29% додаје да су им приходи оборени и 
до 70%. Смањење промета за државу значи и умањење по-
реских прихода (92% привредника препознаје тај проблем).
Такође, истраживање је показало да свака друга инспек-
ција задужена за сузбијање сиве економије нема довољан 
број људи за тај посао. На републичком нивоу постоји 37 ин-
спекција у ресору 12 министарстава, а инспекције постоје и 
на нивоу аутономне покрајине и локалне самоуправе, као и 
друга тела и институције са јавним овлашћењима која врше 
различите облике контроле сличне инспекцији (стручни 
надзор, контрола пословања, надзор над радом, монито-
ринг и др.). За њихов рад везано је око 1.000 различитих 
закона и прописа, од којих се многи преплићу, а додатни 
проблем представља чињеница да неки од инспектора ни 
не познају све прописе. 

Више прихода у буџету

   „Сива економија би требало, како у кратком тако и у дужем 
периоду, да се смањи за половину, односно на неких жеље-
них 10 одсто, али у сваком случају да се на један одрживи 
начин сузи“, сматра Зоран Радоман, покрајински секретар 
за финансије. 
   „Тиме бисмо добили повећане приходе, и то у великој мери. 
Имамо 70 одсто легалне и 30 одсто сиве економије, при 
чему ових 70 процената доноси у буџет Републике Србије 
1.262 милијарде, од чега 759 пореских прихода и фондовске 
502 милијарде. Ако бисмо смањили сиву економију на пола, 
са 30 на 15 посто, рачуницом добијамо око 270 милијарди 
прихода више само у републичком буџету, управо колико се 
држава у овој години задужила“, каже Радоман.

Други важан институт је споразум о при-
знавању прекршаја, који даје могућност 

договора о висини казне
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Приликом контроле послодаваца који се баве произ-
водњом обуће у Пчињском округу, од 135 затечених радника 
чак 96 је радило на црно! Недавно је утврђено и да је један 
послодавац за грађевинске радове на Коридору 10 ангажо-
вао 30 људи, од којих је 19 било без уговора о раду. У сле-
дећем надзору откривено је чак 36 страних држављана у 
раду на црно, и то 14 из Албаније и 22 из Хрватске, док је у 
Београду на два градилишта затечено 10 Кинеза и 16 Бугара 
без радних дозвола - пишу „Вечерње новости“. 

Трговина, угоститељство, грађевинарство и пољоприв-
реда су делатности у којима је највише особа запослено на 
црно, говоре подаци Инспектората за рад. У пракси се на не-
дозвољеном раду најчешће затичу млади, пре свега неквали-
фиковани радници до средњег нивоа стручне спреме, запос-
лени без редовних зарада и старији од 40 година. Републичка 
инспекција рада утврдила је и да су међу радницима без па-

пира и примаоци новчаних накнада и социјалне помоћи. 
Инспектори су приметили да се у појединим делатнос-

тима повећава број радно ангажованих у сивој зони у истим 
периодима сваке године, што је нарочито карактеристично 
за угоститељство и грађевинарство.

„У угоститељству у летњем периоду због повећаног 
обима посла расте и број радно ангажованих особа уопште, 
па и оних који су ангажовани на црно. На градилиштима се 
број радника без уговора о раду нагло повећава пред крај 
грађевинске сезоне, због тежње послодаваца да испуне за-
дате рокове и што већи број послова заврше у текућој сезони. 
Тако најчешће раде НК радници, грађевински радници раз-

личитих профила, трговци, конобари, шанкери, берачи воћа 
и поврћа“, каже Маја Илић, начелница Инспектората за рад.

Углавном раде сезонске послове и почињу да раде без 
претходног упознавања са технологијом рада, при чему се 
недовољно води рачуна о њиховој стручној квалификацији 
за обављање послова, као и о оспособљавању за безбедан и 
здрав рад, те је истовремено повећан ризик од повређивања. 

То потврђују по-
даци Инспекто-
рата за рад, јер је 
око 20 одсто осо-
ба обухваћених 
надзором, које су 
задобиле смртне 
повреде на раду 
у 2013. години, 

радило без уговора о раду.
„Особе са којима послодавац није закључио уговор о 

раду ускраћене су у својим елементарним правима, као што 
су право на обавезно социјално и здравствено осигурање, 
осигурање од повреда на раду, зараду, годишњи одмор. На 
неки начин су уцењени од стране послодаваца који им у сва-
ком тренутку могу саопштити своју одлуку да убудуће не 
долазе на посао“, објашњава Илићева.

Само мањи број радника на црно обрати се инспекцији, 
али углавном тек пошто је њихово ангажовање престало. 
Надзор, према речима надлежних, може бити и најчешће је 
инициран пријавама запослених, грађана, односно свих који 
имају сазнања о оваквој врсти рада. Последњих месеци ус-

пешност у хватању послодаваца који не поштују прописе је 
све већа. Томе је допринела и чињеница да инспектори не 
надзиру фирме у свом граду, већ „гостују“ у другим средина-
ма, да не би било протекције.

„Ефикасност Инспектората за рад нарочито је повећа-
на применом измена и допуна Закона о раду, које се односе 
на већа овлашћења инспекције. Успостављена је сарадња са 
Пореском управом, МУП-ом, Националном службом за за-
пошљавање и Централним регистром обавезног социјалног 
осигурања. И највећим инвеститорима у Србији, попут Кори-
дора, Железница, Телекома и ЕПС-а и указали смо на значај 
примене мера безбедности и здравља на раду“, каже Илиће-
ва.

ДРУГА СТРАНА ПОСЛА   Шта је утврдила Републичка инспекција рада током недавних 
контрола послодаваца широм Србије

И СТРАНЦИ РАДЕ НА ЦРНО
Приликом контроле послодаваца који се баве производњом обуће у Пчињском округу, од 135 

затечених радника чак 96 је радило на црно! У надзору откривено 36 страних држављана - 14 из 
Албаније и 22 из Хрватске, док је у Београду на два градилишта затечено 10 Кинеза и 16 Бугара 

без радних дозвола

Око 20 одсто особа обух-
ваћених надзором, које су 

задобиле смртне повреде на 
раду у 2013. години, радило 

без уговора о раду

   Пријава и анонимно

   Уколико неко жели да пријави инспекцији рад на црно, то 
може учинити у писаној форми, мејлом, телефоном или лич-
ним доласком. Подносилац пријаве може да наведе своје 
податке, али и не мора, односно може остати анониман. 
Подручне јединице инспектората су распоређене у свих 25 
управних округа у Србији.

   Изговори

   Послодавци рад на црно покушавају да правдају „проб-
ним радом како би се провериле радне способности“. У своје 
оправдање знају да додају и „одбијање запосленог да са 
послодавцем закључи писани уговор о раду, због његове 
жеље да му се увећа зарада за износ припадајућих пореза 
и доприноса“.
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

230

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места 
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радних места у Техничком ремонт-
ном заводу НХ „Ђурђе Димитријевић Ђура“ 
Крагујевац, Управе за одбрамбене техноло-
гије Сектора за материјалне ресурсе Минис-

тарства одбране Републике Србије, пријемом 
лица из грађанства у својству цивилних лица 

у радни однос на неодређено време

Место рада: Крагујевац

1. један (1) конструктор, С2С, ЕС 62179
2. један (1) водећи конструктор, С2С, ЕС 62179
3. један (1) самостални конструктор - техно-
лог, С2С, ЕС 62179
4. један (1) самостални конструктор - техно-
лог, С2С, ЕС 62179
5. један (1) референт, С2С, ЕС 62194
6. један (1) референт за квалитет и менаџмент, 
С2С, ЕС 62179
7. један (1) референт за метрологију, С2С, ЕС 
62197

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

- да су кандидати држављани Републике Србије;
- да су здравствено способни за рад у Министарству 
одбране и Војсци Србије;
- да имају одговарајућу стручну спрему за радно 
место за које конкуришу;
- да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног одно-
са;
- да се против њих не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службеној дужнос-
ти, односно да нису осуђивани за таква дела казном 
затвора у трајању дужем од шест месеци.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

За радно место под ред. бр. 1:
- завршен машински факултет - да кандидат има 
звање дипломирани машински инжењер (VII степен) 
или мастер инжењер машинства;
- познавање рада на рачунару (MS Office) и позна-
вање CAD - CAM технологија (предност: Inventor i 
Catia) - предвиђена провера;
- знање енглеског језика (најмање почетни ниво);
- предност имају кандидати са радним искуством у 
струци од најмање 3 године и најмање 1 година рад-
ног искуства на пословима везаним за рад са убојним 
средствима.

За радно место под ред. бр. 2:
- завршен машински факултет - да кандидат има 
звање дипломирани машински инжењер (VII степен) 
или мастер инжењер машинства;
- познавање рада на рачунару (MS Office) и позна-
вање CAD - CAM технологија (предност: Inventor i 
Catia) - предвиђена провера;
- знање енглеског језика (најмање почетни ниво);
- предност имају кандидати са радним искуством 
у струци од најмање 3 године и најмање 1 година 
радног искуства на пословима конструкције алата и 
уређаја за одржавање УбС.

За радно место под ред. бр. 3:
- завршен машински факултет - да кандидат има 
звање дипломирани машински инжењер (VII степен) 
или мастер инжењер машинства;
- познавање рада на рачунару (MS Office) и позна-
вање 2-D/3-D конструисање (предност: Autocard i 
Inventor) - предвиђена провера;
- знање енглеског језика (најмање почетни ниво);
- предност имају кандидати са радним искуством у 
струци од најмање 3 године и најмање 1 година рад-
ног искуства на пословима конструкције хидраулич-
них и пнеуматских инсталација и уређаја за одржа-
вање УбС.

За радно место под ред. бр. 4:
- завршен машински факултет - да кандидат има 
звање дипломирани машински инжењер (VII степен) 
или мастер инжењер машинства;
- познавање рада на рачунару (MS Office) и позна-
вање CAD - CAM технологија (предност: Inventor i 
Catia) - предвиђена провера;
- знање енглеског језика (најмање почетни ниво);
- предност имају кандидати са радним искуством у 
струци од најмање 3 године и најмање 1 године рад-
ног искуства на пословима технологије израде алата 
и уређаја за одржавање УбС.

За радно место под ред. бр. 5:
- завршен технички факултет - да кандидат има 
звање дипломирани инжењер  електротехнике, смер 
енергетике (VII степен) или мастер инжењер елек-
тротехнике, смер енергетике;
- познавање рада на рачунару (MS Office);
- предност имају кандидати са радним искуством нај-
мање од 3 године на одржавању електроенергетских 
постројења.

За радно место под ред. бр. 6:
- завршен факултет техничке струке - производни 
менаџмент (VII степен);
- поседовање сертификата оцењивача за QMS и ISMS;
- знање енглеског језика (најмање почетни ниво);
- доказ о специјалистичком усавршавању у области 
управљања квалитетом и практичном искуству у про-
верама;
- предност имају кандидати са радним искуством од 
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најмање 3 године на пословима из области упра-
вљања квалитетом.

За радно место под ред. бр. 7:
- завршен ПМФ - хемијске струке (VII степен);
- знање енглеског језика (најмање почетни ниво);
- познавање метролошке делатности у Министарству 
одбране;
- радно искуство на пословима стандардизације и 
метрологије од најмање 3 године.

За радна места под ред. бр. 1, 2, 3, 4, и 5 не могу кон-
курисати лица која су се писаном изјавом изјаснила 
да због приговора савести не желе да служе војни 
рок под оружјем.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове 
конкурса, уз пријаву на конкурс достављају следећа 
документа:
- CV или аутобиографију са наводима о досадашњем 
радном искуству;
- уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци);
- извод из матичне књиге рођених (ако није нови 
образац - не старији од шест месеци);
- оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању;
- оверену копију сертификата или другог доказа који 
потврђује поседовање знања прописаних посебним 
условима конкурса (страни језик, познавање рада на 
рачунару и сл.);
- уверење надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест 
месеци);
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци;
- уверење државног органа у којем је кандидат био на 
служби да му радни однос није престао због повреде 
дужности из радног односа;
- доказ да су кандидати мушког пола одслужили војни 
рок са оружјем (фотокопија војне књижице).

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу канди-
датима који испуњавају све опште и посебне услове 
конкурса за пријем на радно место на које су конку-
рисали. Са свим кандидатима међу којима се спро-
води изборни поступак, конкурсна комисија ће оба-
вити разговор и извршиће њихово рангирање према 
дефинисаним критеријумима, укључујући психолош-
ку процену која се обавља у складу са захтевима рад-
ног места, као и проверу стручне оспособљености, 
потребног знања и вештина везаних за конкретно 
радно место. Позив за разговор и сва писана оба-

вештења достављају се кандидату на адресу коју кан-
дидат наведе у пријави на јавни конкурс. Сви докази 
о испуњености услова за пријем достављају се као 
оригинали или оверене фотокопије. Уверења која 
се прилажу уз молбу, ако нису трајног карактера, не 
могу бити старија од 6 месеци. Кандидати који уђу 
у ужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће 
лекарско уверење о здравственој способности. Пре 
пријема у радни однос, за кандидате који испуњавају 
услове конкурса и уђу у најужи избор биће извршена 
безбедносна провера - уз њихову писану сагласност.

Предност при избору за пријем у службу имају кан-
дидати на које се односе одредбе члана 125 Зако-
на о Војсци Србије. Кандидати који не задовоље на 
безбедносној провери, психолошкој процени и оцени 
здравствене способности за рад у МО и ВС не учест-
вују у поступку избора кандидата.

Одлуку о избору кандидата донеће надлежни старе-
шина и са садржајем исте биће обавештени сви кан-
дидати који учествују у изборном поступку.

Молбе са траженим прилозима могу се поднети непо-
средно предајом у деловодство Техничког ремонт-
ног завода Крагујевац или поштом препоручено на 
адресу: Технички ремонтни завод, 34000 Кра-
гујевац, са назнаком: „За конкурс“. Лице за кон-
такт: Панић Боривоје, начелник Одељења за опера-
тивно-штабне и кадровске послове, број телефона: 
034/335-095 или војни: 16-108.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања.
Неблаговремене, неразумљиве и некомплетне прија-
ве неће бити разматране.

     Администрација и управа

ВРАЊЕ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „31. ЈАНУАР“
17500 Врање, Партизанска 17а

тел. 017/423-334

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да поседује општу здравствену способност, 
високо образовање у области друштвено-хуманис-
тичких наука, на студијама другог степена (мас-
тер академских студија, специјалистичких академ-
ских студија, специјалистичких струковних студија), 
односно основне студије у трајању од најмање 4 
године, најмање 5 година радног искуства у култури, 
положен стручни испит из области архивске делат-
ности, да се против њега не води кривични поступак, 
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односно да није подигнута оптужница за кривична 
дела за које се гони по службеној дужности. Пријава 
на конкурс мора да садржи: име и презиме кандида-
та, датум и место рођења, адресу становања, податке 
о образовању, податке о посебним областима знања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати за директора подно-
се: уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, диплому о стручној спреми, доказе који-
ма се потврђују стручна знања и способности, доказ 
да кандидат није под истрагом, да се против њега не 
води кривични поступак, односно да није подигнута 
оптужница, доказ да кандидат није осуђиван, кратак 
преглед биографских података. Кандидат за дирек-
тора дужан је да предложи програм рада и развоја 
установе, као саставни део конкурсне документације 
(члан 36 став 2 Закона о култури РС, бр. 72/2009). 
Кандидати прилажу документацију у оригиналу или 
оверене фотокопије, а потврде надлежних судова - не 
старије од шест месеци. Пријава на конкурс подноси 
се Историјском архиву „31. јануар“ у Врању, у року од 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријава и докази који се прилажу уз пријаву под-
носе се у писаном облику, препорученом пошиљком 
или лично на адресу: Историјски архив „31. јануар“, 
17501 Врање, Партизанска 17а - писарница - „За јав-
ни конкурс - избор директора Историјског архива „31. 
јануар“. Управни одбор је дужан да у року од 30 дана 
од дана истека рока из тачке 4 овог конкурса извр-
ши избор кандидата који испуњава услове за избор 
и предлог достави оснивачу. Оснивач именује дирек-
тора установе на основу предлога Управног одбора 
установе. Пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или у овереној фотокопији, 
као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се 
разматрати.

ПОЗОРИШТЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“
17500 Врање, Народног хероја 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да поседује општу здравствену способност, 
високо образовање у области друштвено-хуманистич-
ких наука, на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно основне 
студије у трајању од најмање 4 године; најмање 3 
године радног искуства; да се против њега не води 
кривични поступак, односно да није подигнута оптуж-
ница за кривична дела за која се гони по службеној 
дужности. Пријава на конкурс мора да садржи: име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, податке о образовању, податке о посеб-
ним областима знања. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти за директора подносе: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, диплому о стручној 
спреми, доказу којима се потврђују стручна знања и 
способности, доказ да кандидат није под истрагом, 

да се против њега не води кривични поступак, однос-
но да против њега није подигнута оптужница, доказ 
да није осуђиван, кратак преглед биографских пода-
така. Кандидат за директора дужан је да предложи 
програм рада и развоја установе, као саставни део 
конкурсне документације (чл. 36 став 2 Закона о кул-
тури РС, бр. 72/2009). Пријава на конкурс подноси се 
Позоришту „Бора Станковић“ у Врању, у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријава и докази који се прилажу уз пријаву подно-
се се у писаном облику, препорученом пошиљком 
или лично на адресу: Позориште „Бора Станковић“ 
(писарница), 17500 Врање, Народног хероја 1, са 
назнаком: За јавни конкурс - избор директора Позо-
ришта „Бора Станковић“. Управни одбор је дужан да 
у року од 30 дана од дана истека рока из тачке 4 овог 
конкурса изврши избор кандидата који испуњавају 
услове за избор и предлог достави оснивачу. Осни-
вач именује директора установе на основу предлога 
Управног одбора установе. Пријаве уз које нису при-
ложени сви тражени докази у оригиналу или у овере-
ној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве, неће се разматрати.

ВРШАЦ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „8. МАЈ“
26340 Бела Црква
Дејана Бранкова 5
тел. 013/851-165

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште и посебне 
услове - општи услови: да је држављанин РС; да има 
општу здравствену способност; да није осуђиван за 
кривична дела и да се против њега не води истрага. 
Посебни услови предвиђени су Законом о социјалној 
заштити и Статутом Центра: да је кандидат стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
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, психо-
лошких, педагошких и андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив: дипломирани социјал-
ни радник, најмање 5 година радног искуства у стру-
ци, да поседује организаторске способности. Канди-
дат за директора Центра, уз прописану конкурсну 
документацију, подноси програм рада за мандатни 
период за који се врши избор. Именовање се врши 
на период од 4 године. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: кратку 
биографију, уверење о држављанству и фотокопију 
личне карте, уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела и да се против њега не води истра-
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га, односно да није подигнута оптужница, диплому 
или уверење о стеченом звању, потврду о радном 
искуству и програм рада. Лекарско уверење којим 
се доказује општа здравствена способност доставља 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре потпи-
сивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом којом се доказује испуње-
ност општих и посебних услова конкурса (оригина-
ли или оверене фотокопије) слати на горенаведену 
адресу.

ЗРЕЊАНИН

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8

Начелник Општинске управе Нови Бечеј
на период од пет година

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 
49/2005, 79/2005 и 23/2013): да је држављанин РС, да 
је пунолетан, да има општу здравствену способност и 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Кандидат мора да испуњава и 
услове прописане чланом 54 став 2 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014): завршен правни факултет, положен испит 
за рад у органима државне управе и најмање пет 
година радног искуства у струци. Кандидат уз пријаву 
са биографијом подноси следећа документа, у ори-
гиналу или у овереној фотокопији: диплому о завр-
шеном правном факултету, уверење о положеном 
државном стручном испиту или доказ о положеном 
правосудном испиту, доказ о радном искуству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
РС, уверење о здравственој способности (накнадно 
по доношењу одлуке о избору кандидата), уверење 
полицијске управе да 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 (изда-
то након објављивања огласа) и уверење надлежног 
суда да против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница (издато након објављивања 
огласа). Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
услова подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на адресу: Општинско 
веће Општине Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Жарка 
Зрењанина 8, са назнаком: „За оглас за начелника 
Општинске управе Нови Бечеј“, поштом или је могу 
предати у писарници Општинске управе Нови Бечеј, 
Жарка Зрењанина 8, соба бр. 16. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Додатне информације могу се добити на бројеве 
телефона: 023/771-135 и 023/771-136.

ЈАГОДИНА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

„СВЕТИ СТЕФАН ДЕСПОТ СРПСКИ“
32513 Деспотовац, Деспота Стефана Лазаревића 2

Оглас објављен 12.11.2014. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

КРАГУЈЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА АРАНЂЕЛОВАЦ 
СТРУЧНА СЛУЖБА ОРГАНА 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

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

Радник за радно место: послови 
протокола и односа са јавношћу

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области друштвених наука, на студијама другог сте-
пена, дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 
година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару, положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе. Поред доказа о испуњености 
посебних услова, кандидати су дужни да уз пријаву 
на оглас приложе: извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), доказ да се против кандидата 
не води истрага, нити је подигнута оптужница, доказ 
да лице није осуђивано на безусловну казну затвора 
у трајању од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државним органима. Документа предати оригинална 
или оверене фотокопије истих. Пријаве са доказима о 
испуњености услова огласа слати поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Рок 
за пријављивање је 8 дана.

КРАЉЕВО

РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
СТРУЧНА СЛУЖБА

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1/3
тел. 036/308-703

Радно место за канцеларијске послове, 
у звању:  референт

Одсек за опште послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна 
спрема - друштвеног или техничког смера или гим-
назија, положен државни стручни испит, најмање 2 
године радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару. У изборном поступку проверавају се: 
познавање Закона о државним службеницима, Зако-
на о државној управи (одредбе које се односе на 
управне округе), Уредбе о управним окрузима, Уред-
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бе о канцеларијском пословању органа државне 
управе, Упутства о канцеларијском пословању орга-
на државне управе - што ће се проверавати усменим 
испитивањем кандидата; познавање рада на рачуна-
ру - провераваће се практичним радом на рачунару 
(Wоrd, Интернет); вештина комуникације провера-
ваће се усменим разговором са кандидатима. Адре-
са на коју се подносе пријаве: Краљево, Трг Јована 
Сарића 1/3, са назнаком: „За јавни конкурс“. Лице 
задужено за давање обавештења: Милоје Кундо-
вић, број телефона: 036/308-703. Услови за рад на 
радном месту: држављанство Републике Србије; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци. Рок за подношење пријава 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање. Докази који се при-
лажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и 
наводима о досадашњем радном искуству, оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, оверена 
фотокопија радне књижице, оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци. Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен. Сви дока-
зи прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у градској, односно општинској управи, суду 
или код нотара. Радни однос се заснива на неодређе-
но време. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Провера оспособљености, знања и вештина: са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази, назначене вештине и знања 
биће проверавани у просторијама Рашког управног 
округа, Краљево, Трг Јована Сарића 1/3, почев од 
01.12.2014. године, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телефоном који наведу у својим пријава-
ма или телеграмом. Пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригиналу или у фотокопији 
овереној у градској, односно општинској управи, суду 
или код нотара, као и непотпуне, неблаговремене, 
неразумљиве или недопуштене пријаве, биће одба-
чене. Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Рашког управног округа: raski.оkrug.gov.rs, на 
интернет презентацији Службе за управљање кадро-
вима (СУК), на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

НОВИ С А Д

ОПШТИНСКА УПРАВА ТИТЕЛ
21240 Тител, Главна 1

тел. 021/860-165

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен прав-
ни факултет, положен државни стручни испит, нај-
мање пет година радног искуства у струци. Лице које 
се пријављује на оглас, поред доказа о испуњавању 
услова наведених у огласу, потребно је да подне-
се доказе да испуњава услове прописане чланом 6 
Закона о радним односима у државним органима. Уз 
пријаву са биографијом подносе се следећа докумен-
та, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома 
о завршеном правном факултету, уверење о положе-
ном државном стручном испиту или уверење о поло-
женом правосудном испиту, доказ о радном искуству 
у струци, радна књижица, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених (издато на обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Сл. 
гласнику РС“, бр. 20/2009), уверење о здравственом 
стању (не старије од шест месеци), уверење осно-
вног или вишег суда да против лица није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница (издата након 
објављивања овог огласа), уверење полицијске упра-
ве да лице није осуђивано за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кривично дело које га чини неподобним за обављање 
послова у држаном органу (издато након објављи-
вања овог огласа). Рок за пријављивање је 15 дана. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова достави-
ти поштом или лично на наведену адресу, са назна-
ком: „Пријава за оглас“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842
е-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

Стручни сарадник за припрему набавки
на одређено време од 1 године, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: високо образовање у области економских 
наука на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) или на 
основним студијама економије или услужног биз-
ниса - дипломирани економиста у трајању од нај-
мање четири године и завршен приправнички стаж, 
односно најмање годину дана радног стажа у струци 
и положен државни стручни испит, стечен сертифи-
кат за службеника за јавне набавке или најмање пет 
година радног стажа у покрајинској управи и положен 
државни стручни испит, стечен сертификат за служ-
беника за јавне набавке, стечено високо образовање 
на економским студијама првог степена (основне ака-
демске студије) и најмање четири године радног ста-
жа у струци, положен државни стручни испит, стечен 
сертификат за службеника за јавне набавке или нај-
мање пет година радног стажа у покрајинској управи 
и положен државни стручни испит, стечен сертифи-
кат за службеника за јавне набавке, оспособљеност 
за обављање мање сложене послове са ограниченим 
бројем међусобно повезаних различитих задатака у 
којима се примењују утврђене методе рада, поступци 
или стручне технике, основни ниво оспособљености 
за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три 
месеца.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава на оглас 
у којој је потребно навести тачну адресу становања 
и контакт телефон, CV - радна биографија, уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
фотокопија личне карте, односно испис очитане био-
метријске личне карте, уверење МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, доказ о високој стручној спреми 
према условима радног места (оригинал или овере-
на фотокопија дипломе), потврда о оспособљености 
за рад на рачунару - ЕCDL START (оригинал или ове-
рена фотокопија), уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у органу управе (оригинал 
или оверена фотокопија), сертификат за службеника 
за јавне набавке (оригинал или оверена фотокопија), 
фотокопија доказа о стеченом радном стажу у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се 
може утврдити на којим пословима и са којом струч-

ном спремом је стечен радни стаж), фотокопија рад-
не књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је 
да достави лекарско уверење о општој здравственој 
способности - не старије од 6 месеци.

Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за 
заједничке послове покрајинских органа, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

Име лица задуженог за давање обавештења о 
огласу: Биљана Николић, стручни сарадник за радне 
односе, број телефона: 021/4874-650.

Стручни сарадник - графички дизајнер
на одређено време од 1 године, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: високо образовање у области ИМТ наука 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) или на основ-
ним студијама графичког инжењерства и дизајна у 
трајању од најмање четири године и завршен при-
правнички стаж, односно најмање годину дана рад-
ног стажа у струци и положен државни стручни испит 
или најмање пет година радног стажа у покрајин-
ској управи и положен државни стручни испит, сте-
чено високо образовање на студијама графичког 
инжењерства и дизајна првог степена (основне ака-
демске студије) и најмање четири године радног ста-
жа у струци, положен државни стручни испит или нај-
мање пет година радног стажа у покрајинској управи 
и положен државни стручни испит, оспособљеност за 
обављање мање сложених послова са ограниченим 
бројем међусобно повезаних различитих задатака у 
којима се примењују утврђене методе рада, поступци 
или стручне технике, основни ниво оспособљености 
за рад на рачунару (ЕCDL START), рад са графичким 
програмима (Photoshop, Corel, Аdobe InDesign CS, 
Quark Еxpress) и пробни рад од три месеца.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава на оглас 
у којој је потребно навести тачну адресу становања 
и контакт телефон, CV - радна биографија, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
фотокопија личне карте, односно испис очитане био-
метријске личне карте, уверење МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, доказ о високој стручној спреми 
према условима радног места (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе), потврда о оспособљености за 
рад на рачунару (ЕCDL START, оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о положеном државном струч-
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ном испиту за рад у органу управе (оригинал или 
оверена фотокопија), фотокопија доказа о стеченом 
радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и 
други акти из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечен радни 
стаж), фотокопија радне књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је 
да достави лекарско уверење о општој здравственој 
способности - не старије од 6 месеци.

Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за 
заједничке послове покрајинских органа, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

Име лица задуженог за давање обавештења о 
огласу: Биљана Николић, стручни сарадник за радне 
односе, број телефона: 021/4874-650.

Стручни сарадник за рачуноводствене 
послове

на одређено време од 1 године, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: високо образовање у области економских 
наука на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) или на 
основним студијама економије или трговине и бан-
карства - дипломирани економиста у трајању од нај-
мање четири године и завршен приправнички стаж, 
односно најмање годину дана радног стажа у струци 
и положен државни стручни испит или најмање пет 
година радног стажа у покрајинској управи и поло-
жен државни стручни испит, односно стечено висо-
ко образовање у области економских наука или у 
области трговине и банкарства на студијама првог 
степена (основне академске студије) и најмање чети-
ри година радног стажа у струци и положен државни 
стручни испит или најмање пет година радног стажа 
у покрајинској управи и положен државни стручни 
испит, оспособљеност за обављање мање сложених 
послова са ограниченим бројем међусобно повезаних 
различитих задатака у којима се примењују утврђене 
методе рада, поступци или стручне технике, основ-
ни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL 
START) и пробни рад од три месеца.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава на оглас 
у којој је потребно навести тачну адресу становања 
и контакт телефон, CV - радна биографија, уверење 
о држављанству - не старије од шест месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
фотокопија личне карте, односно испис очитане био-
метријске личне карте, уверење МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, доказ о високој стручној спреми 

према условима радног места (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе), потврда о оспособљености за 
рад на рачунару (ЕCDL START, оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у органу управе (оригинал или 
оверена фотокопија), фотокопија доказа о стеченом 
радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и 
други акти из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечен радни 
стаж), фотокопија радне књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је 
да достави лекарско уверење о општој здравственој 
способности - не старије од 6 месеци.

Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за 
заједничке послове покрајинских органа, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

Име лица задуженог за давање обавештења о 
огласу: Биљана Николић, стручни сарадник за радне 
односе, број телефона: 021/4874-650.

ПАНЧЕВО

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КОВАЧИЦА“
26210 Ковачица, Чапловичова 17

Директор

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, који је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
специалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен уобласти 
правних, економских, психолошких, педагошких и 
андрагошких и социјалних наука, односно стручни 
назив: дипломирани социјални радник и најмање пет 
година радног искуства у струци. Кандидат за дирек-
тора Центра за социјални рад, уз прописану конкур-
сну 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 групе кривич-
них дела против живота и тела, против слобода и 
права човека и грађанина, против права по основу 
рада, против службене дужности, као и против полне 
слободе, против брака и породице, против службене 
дужности, као и против уставног уређења и безбед-
ности Републике Србије, да поседује организационе 
способности, оверену фотокопију дипломе, потврду 
о радном стажу у струци), подноси и програм рада 
за мандатни период на који се врши избор. Фотоко-
пије докумената морају бити уредно оверене. Пријаву 
са потребном документацијом и доказима о испуње-
ности услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Администрација и управа 
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ПОЖ АРЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Виши сарадник за вођење уписника
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока школа струковних студија друштве-
ног смера (VI степен стручне спреме), 1 година рад-
ног искуства у струци, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе. Уз пријаву на оглас 
доставити: доказ да је лице држављанин Републике 
Србије - уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, фотокопија личне карте (све стра-
нице), да има прописану стручну спрему (оверена 
фотокопија дипломе), доказ да има прописано рад-
но искуство (оверена фотокопија радне књижице), 
уверење о општој здравственој способности (лекар-
ско уверење), уверење да се не води истрага, нити 
се спроводе истражне радње, нити се води кривич-
ни поступак по оптужници и оптужном предлогу који 
није правноснажно окончан, уверење да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на оглас са потребном документацијом слати 
на адресу: Општинска управа, Српских владара 165, 
12300 Петровац на Млави.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 2
тел. 012/663-179

Туристичко-информативни послови
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће опште и 
посебне услове - општи услови: да је држављанин 
РС, да није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Посебни услови: виша стручна спрема - правног, 
туристичког или пословног смера, познавање рада 
на рачунару, годину дана искуства на туристичко-ин-
формативним пословима. Документација за пријаву 
на конкурс треба да садржи: кратку биографију кан-
дидата, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), диплому о стручној спреми и друге доказе о 
стручној оспособљености, уверење да није осуђиван 
и да се против кандидата не води судски поступак. 
Документа се подносе у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријаве слати на горенаведену адре-
су или доставити лично у просторијама Туристичке 
организације, од 07,00 до 15,00 часова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, као и документација канди-
дата који не испуњавају услове конкурса, неће се узи-
мати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПРОКУПЉЕ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ДОБРИЧ“
18412 Житорађа, Војводе Мишића 5

тел. 027/8362-045

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити именован 
држављанин Републике Србије који је стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године 
и одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психолош-
ких, педагошких, андрагошких и социолошких нау-
ка, односно стручни назив: дипломирани социјални 
радник и најмање 5 година радног искуства у струци, 
држављанство Републике Србије, да кандидат посе-
дује организаторске способности, да није осуђиван и 
да се против њега не води кривични поступак за кри-
вична дела која га чине неподобним за рад у држав-
ним органима. Сваки кандидат који испуњава горена-
ведене услове дужан је да поднесе програм рада за 
мандатни период за који конкурише. Потребна доку-
ментација: CV са биографијом, диплома, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да кандидат није под истрагом, уверење да 
није осуђиван, програм рада. Доказе о испуњености 
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услова слати на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТИНА БЛАЦЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА

18420 Блаце, Карађорђева 4
тел. 027/371-110

Курир - достављач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кривично дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу и уве-
рење о здравственој способности. Рок за подношење 
пријава је 5 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО

НАРОДНИ МУЗЕЈ У 
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

11420 Смедеревска Паланка, Трг хероја 5
тел. 026/318-239

Директор

УСЛОВИ: На конкурс за директора Народног музеја 
у Смедеревској Паланци - установа културе од реги-
оналног значаја, могу се јавити кандидати који 
испуњавају следеће услове: да кандидат има висо-
ку стручну спрему - завршен филозофски факултет, 
група за историју, археологију, етнологију и историју 
уметности, радно искуство од најмање три године на 
пословима културе, науке и образовања, положен 
стручни испит, да се против њега не води истрага и 
да није подигнута оптужница за кривична дела која 
се гоне по службеној дужности, као и да није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за 
обављање функције директора, држављанство Репу-
блике Србије, општа здравствена способност. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће 
доказе: предлог програма рада и развоја Музеја за 
период од четири године, оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о стеченој стручној спреми, овере-
ну фотокопију радне књижице или доказ о радном 
искуству, биографију која мора да садржи елементе 
који доказују стручност из делокруга рада установе 
културе са кратким прегледом остварених резултата 
у раду, уверење надлежног органа да се против њих 
не води истрага и да није подигнута оптужница (не 
старија од шест месеци), као и да нису осуђивани за 
кривична дела која се гоне по службеној дужности, 
уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци), доказ о општој здравственој 
способности - лекарско уверење (оригинал) и оверену 

копију личне карте. Пријава на конкурс садржи: име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, потребне податке за контакт (број теле-
фона и мејл адреса), податке о образовању, подат-
ке о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са 
кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс и одговорностима 
на тим пословима, податке о стручном усавршавању 
и податке о посебним областима знања. Документа 
за конкурс достављају се у оригиналу или у копији 
овереној код надлежног органа. Изборни поступак 
спровешће се увидом у податке из пријаве, увидом у 
документа достављена уз пријаву. Директора Народ-
ног музеја у Смедеревској Паланци именује Општи-
на Смедеревска Паланка на четири године, на пред-
лог Управног одбора. Неблаговремене, непотпуне 
и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Управни одбор неће разматрати. 
Рок за подношење пријава је тридесет дана од дана 
објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова, са назнаком: „За конкурс за директора“, под-
носе се писаним путем - препорученом пошиљком, 
на адресу: Народни музеј у Смедеревској Паланци 
(за Управни одбор), Трг хероја 5, 11420 Смедеревска 
Паланка или лично сваког радног дана, у времену од 
08,00 до 15,00 часова, на истој адреси. Пријаве на 
конкурс са наведеном документацијом доставити у 
затвореној коверти.

СОМБОР

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА
25230 Кула, Лењинова 11

тел. 025/751-184

Послови борачко-инвалидске заштите
у Одељењу за друштвене делатности, Одсеку за 
борачко-инвалидску, социјалну и здравствену 

заштиту, на одређено време ради замене 
одсутне запослене, до повратка са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са: држављанство Републике Србије; пунолетство; 
општа здравствена способност; прописана струч-
на спрема и да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Посебни 
услови за заснивање радног односа: стечено високо 
образовање из научне области правне науке на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, положен 
државни стручни испит и једна година радног иску-
ства у струци. Кандидат уз пријаву прилаже следећу 
документацију, у оригиналу или у овереној фотоко-
пији: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење, да није осуђи-
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ван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (уверење МУП-а), доказ о стеченом степену 
стручне спреме, доказ о радном искуству у струци, 
доказ о положеном државном стручном испиту, CV 
- биографију. Пријаву са потребном документацијом 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на адресу: Општинска управа 
Кула, Лењинова 11, 25230 Кула, поштом или лично у 
Општински услужни центар (писарница) Општинске 
управе Општине Кула. Непотпуне или неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА 
ОПШТИНСКА УПРАВА

22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Послови утврђивања и праћења 
остваривања права и програма из 
области друштвене бриге о деци

на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије) у области правних наука, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, 1 година радног искуства и положен струч-
ни испит за рад у органима државне управе.

Послови утврђивања права на дечији 
додатак

на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске студије, основне 
струковне студије) у области економских или правних 
наука, односно на студијама у трајању до 3 године, 1 
година радног искуства и положен стручни испит за 
рад у органима државне управе.

Послови спорта и физичке културе
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем 
трајању, економског, техничког смера или гимназија, 
1 година радног искуства и положен стручни испит за 
рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Општи услови: да је лице држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу 
здравствену способност, прописану стручну спрему 
и радно искуство, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, да није осуђивано за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. 

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, диплому, уверење о положеном стручном 
испиту, потврду о радном искуству, уверење суда 
да нису под истрагом, односно да нису осуђивани 
за поменута кривична дела. Лекарско уверење при-
ложиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном 
документацијом о испуњавању сваког од наведених 
услова (осим услова под тачком 7 - изабрани канди-
дат доставља по пријему у радни однос), подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања, Општинској 
управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11, број 
телефона: 022/310-170, лок. 315. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНА ИНЂИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1

Радник на централи
за рад у Одељењу за општу управу и заједничке 

послове, особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: Посебни услови: III степен стручне спреме, 
телефонско-телеграфски манипулант, 1 година рад-
ног искуства. Поред посебних услова, кандидат треба 
да испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима. Уз пријаву 
са биографијом кандидат подноси следеће доказе, 
у оригиналу или у овереној копији: доказ о заврше-
ној одговарајућој стручној спреми, доказ о утврђеној 
инвалидности у складу са Законом о професионал-
ној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом, доказ о радном искуству, извод из матичне 
књиге рођених (издат на новом обрасцу), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), уверење да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци 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). Прија-
ва са потребним доказима о испуњавању наведе-
них услова, са назнаком: „Пријава на оглас за радно 
место: радник на централи“, доставља се у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, поштом на адресу: Општинска управа Општине 
Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на 
шалтеру 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Администрација и управа 

Посао се не чека, посао се тражи
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УЖИЦЕ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА АРИЉЕ
31230 Ариље, Светог Ахилија 33

тел. 031/891-182

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да је лице пуно-
летно и пословно способно, да нема законских сметњи 
за његово именовање, односно да није осуђивано за 
кривично дело, најмање 3 године радног искуства, да 
поседује организационе способности. Неопходно је да 
кандидат приложи следећу документацију: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену фотокопију), доказ о стеченом образовању 
(оригинал или оверену фотокопију), доказ о радном 
искуству (фотокопију радне књижице или потврду од 
послодавца), уверење да кандидат није осуђиван за 
кривично дело (из МУП-а, не старије од 6 месеци), да 
се против кандидата не води кривични поступак (из 
суда, не старије од 6 месеци), уверење о здравстве-
ној способности (не старије од 6 месеци), биографију 
са контакт подацима. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања. Конкурс се објављује 
на огласној табли Општине Ариље, на огласној таб-
ли Националне службе за запошљавање (Испостава 
Ариље) и у публикацији „Послови“. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назна-
ком: „За јавни конкурс за избор директора“ или доне-
ти лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Лице задужено за давање инфор-
мација о конкурсу: Јелена Обрадовић, број телефона 
за информације: 031/891-182.

     Трговина и услуге

FRIZERSKI SALON „EXTRA“ 
AKADEMIJA MISSIYA

11000 Београд, Војводе Степе 204
тел. 061/6877-373

Мушко - женски фризер
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, фризер за жене, 
фризер за мушкарце. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на број телефона: 061/6877-373, осо-
ба за контакт: Горан Јовановић. Конкурс је отворен 
до попуне радних места.

„БЕТРАТРАНС“ ДОО
11080 Земун, Пазовачки пут 14-16

тел. 011/2100-353
е-mail: оffice@betra.cо.rs

Спремачица - кафе куварица
на одређено време

УСЛОВИ: CV послати на горенаведену адресу или 
мејлом. Све информације могу се добити на горена-
ведени број телефона.

„ДАЛАМБЕР“ ДОО
21000 Нови Сад, Благоја Паровића 1/35

Продавац књига на терену - аквизитер
за рад у Београду

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање, возачка дозвола „Б“ категорије, без обзира 
на радно искуство. Конкурс је отворен до 26.11.2014. 
године. Потребно је да се заинтересовани кандидати 
јаве на број телефона: 060/6180-879, контакт особа: 
Мирко Јовић.

„BEATY HOUSE S-021“ 
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН

21000 Нови Сад, Пушкинова 11
тел. 061/2006-001

е-mail: gorangajic@gmail.com

Мушко - женски фризер

УСЛОВИ: II, III, IV, VI/1, VII/1 степен стручне спре-
ме у занимању мушко - женски фризер, да су лица 
на евиденцији Националне службе за запошљавање 
најмање шест месеци. Јављање кандидата на горе-
наведени број телефона, пробни рад 1 месец. Рок за 
пријављивање је до 10.12.2014. године.

GRT GROUP
24000 Суботица, Петра Свачића 12

тел. 024/551-263

Ауто-механичар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, било ког 
занимања, радно искуство на траженим пословима 
за новија возила, возачка дозвола „Б“ категорије. 
Јављање на горенаведени број телефона ради зака-
зивања разговора. Контакт особа: Фазекаш Тибор. 
Рок за пријављивање је 12.12.2014. године.

             
   

Администрација и управа /Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражиОБУКА ЗА АКТИВНО

ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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   Грађевинарство и индустрија

„DIRECT АDVERTISING“ DОО
24000 Суботица, Плате Добројевића 6

тел. 062/394-043

Бравар
на одређено време 4 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар, радно 
искуство од најмање 6 месеци на браварским посло-
вима, рад у сменама. Заинтересовани кандидати био-
графије могу слати на е-mail: hr@directаdv.rs. Ближе 
информације могу се добити на горенаведени број 
телефонa.

ТАГОР ЕМС
18000 Ниш

Булевар Светог цара Константина 80-84

Радник на пословима ручног улагања и 
лемљења

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, електро 
или машинске струке; познавање електронских ком-
поненти; пожељно радно искуство у производњи 
електронских склопова; предвиђена обука од 3 месе-
ца. Пријаве са биографијом слати на е-mail: posao@
tagor.rs.

ДОО „РАМОНА“
21241 Каћ, Исидоре Секулић 23

тел. 021/6210-333
е-mail: оffice@ramona.rs

Радник у производњи на аутоматској 
линији за прање ПЕ фолије

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању 
машински механичар, машински монтер, машински 
техничар - конструктор, електромеханичарски тех-
ничар одржавања опреме лифтова и покретних сте-
пеница. Место рада: Немановци - Пејићеви салаши, 
плаћени путни трошкови. Јављање заинтересованих 
кандидата на број телефона: 021/6211-473.

ДОО „РАМОНА“
21241 Каћ, Исидоре Секулић 23

тел. 021/6210-333
е-mail: оffice@ramona.rs

Радник у производњи на линији за 
регранулацију

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању 

машински механичар, машински монтер, машин-
ски техничар - конструктор, електромеханичар, 
електромеханичарски техничар одржавања опреме 
лифтова и покретних степеница. Место рада: Нема-
новци - Пејићеви салаши, плаћени путни трошкови. 
Јављање заинтересованих кандидата на број телефо-
на: 021/6211-473.

„ТЕРМОВЕНТ КОМЕРЦ“ ДОО
19320 Кладово, Ђердапски пут бб

тел. 063/664-349

Бравар монтер
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, машин-
ска струка, најмање 3 године радног искуства у стру-
ци.

Бравар варилац
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, машин-
ска струка, искуство и познавање технологије варења 
алуминијума, најмање 3 године радног искуства у 
струци.

Електромонтер
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, елек-
тротехничка струка, најмање 3 године радног иску-
ства у струци.

ОСТАЛО: Оглас је отворен до 30.11.2014. године.

А.С.А. КИКИНДА ДОО
23300 Кикинда, Војводе Путника 1

Погонски инжењер

УСЛОВИ: VI или VII степен стручности, техничко-тех-
нолошког смера; предност: аутоматичар, електрони-
чар, електричар, процесно машинство; знање рада 
на рачунару - МS Оffice - виши степен; познавање 
енглеског језика - виши степен - усмена и писмена 
комуникација; минимум 3 године радног искуства на 
постројењу процесне индустрије; предност искуство 
у раду на постројењу за прераду отпада и отпадних 
вода; познавање читања шема и техничких пројека-
та; самоиницијативност у раду; висок степен одго-
ворности и самосталности у раду; брзо и прецизно 
реаговање на сва текућа стања у току рада; висок 
степен аналитичности и способност препознавања 
кључних фактора процеса; спремност на рад у сме-
нама; препорука претходног послодавца. Пријаве 
са биографијом на српском језику послати на е-mail: 
info@аsа.rs или поштом, на горенаведену адресу. Рок 
за пријављивање је до 30.11.2014. године. На разго-
вор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи 
избор.

Грађевинарство и индустрија
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   Медицина

„PAVLOV MEDICAL COSMETICS“ DОО
26000 Панчево, Новосељански пут 68

тел. 063/226-001
e-mail: pavlov013@gmail.com

Доктор медицине

Опис послова: успостављање контакта и комуника-
ција са медицинским центрима у иностранству.

УСЛОВИ: VII/1 степен, доктор медицине; VII/2 сте-
пен, специјалиста физијатрије развојног доба; VII/2 
степен, специјалиста ортопедије; VII/2 степен, спе-
цијалиста неурологије; возачка дозвола „Б“ катего-
рије; основна информатичка обука (Windows, Wоrd, 
Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески језик - средњи ниво; 
пробни рад 3 месеца. Лице за контакт: Павлов Алек-
сандар. Контакти са послодавцем - e-mail: pavlov013@
gmail.com. Слање пријаве за запослење мејлом.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

тел. 012/550-111

Медицински техничар - сестра
за рад у коронарној јединици интерног 

одељења Опште болнице Пожаревац, на 
одређено време до 28.02.2015. године, у складу 
са чл. 37 став 1 Закона о раду - услед повећаног 

обима посла
2 извршиоца

Медицински техничар - сестра
за рад у интензивној нези интерног одељења 

Опште болнице Пожаревац, на одређено време 
до 28.02.2015. године, у складу са чл. 37 став 1 
Закона о раду - услед повећаног обима посла

2 извршиоца

Медицински техничар - сестра
за рад у интензивној нези хируршког одељења 
Опште болнице Пожаревац, на одређено време 
до 28.02.2015. године, у складу са чл. 37 став 1 
Закона о раду - услед повећаног обима посла

2 извршиоца

Медицински техничар - сестра
за рад у пријемно-ургентној служби Опште 
болнице Пожаревац, на одређено време до 
28.02.2015. године, у складу са чл. 37 став 1 

Закона о раду - услед повећаног обима посла

Медицински техничар - сестра
за рад на одељењу неурологије Опште болнице 
Пожаревац, на одређено време до 28.02.2015. 

године, у складу са чл. 37 став 1 Закона о раду - 
услед повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, потребна је и завршена средња медицинска 

школа - општи смер (IV степен) и положен струч-
ни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за 
које радно место се кандидат пријављује, доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи (IV степен) - општи смер, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од шест месеци). Канди-
дати који су радили у струци дужни су да доставе и 
оверену фотокопију лиценце.

Виши физиотерапеут
за рад у Служби физикалне медицине и 

рехабилитације у Општој болници Пожаревац, 
ради замене привремено одсутне запослене 
због породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета, у складу са чл. 37 став 4 Закона о 
раду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
потребна је и завршена виша/струковна медицинска 
школа, смер виши физиотерапеут, струковни физио-
терапеут и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој 
је потребно навести за које радно место се кандидат 
пријављује, доставити: кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној вишој/струковној медицинској школи, 
смер виши/струковни физиотерапеут (VI степен), 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од шест месеци). 
Кандидати који су радили у струци дужни су да доста-
ве и оверену фотокопију лиценце.

Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Служби гинекологије у Општој 

болници Пожаревац, ради замене привремено 
одсутне запослене због породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, у складу са чл. 37 

став 4 Закона о раду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, потребна је и завршена виша/струковна меди-
цинска школа - општи смер и положен стручни испит. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које рад-
но место се кандидат пријављује, доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној вишој/струков-
ној медицинској школи - општи смер виши/струковни 
медицински техничар (VI степен), оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од шест месеци). Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце.

Спремачица
за рад у Општој болници Пожаревац, на 

одређено време до 28.02.2015. године, у складу 
са чл. 37 став 1 Закона о раду - услед пуштања 

у рад нове болничке зграде

Медицина
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, потребна је и завршена основна школа (НК 
радник). Уз пријаву, у којој је потребно навести за 
које радно место се кандидат пријављује, доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној основној 
школи, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од шест месеци).

Радник на техничким пословима
за рад у техничкој служби Опште болнице 

Пожаревац, на одређено време до 28.02.2015. 
године, у складу са чл. 37 став 1 Закона о раду - 

услед пуштања у рад нове болничке зграде

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, потребна је и завршена средња техничка шко-
ла - електро или машински смер. Уз пријаву, у којој 
је потребно навести за које радно место се кандидат 
пријављује, доставити: кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој техничкој школи (IV степен стру-
чне спреме) - електро или машински смер, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од шест месеци).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Пожаревац, Братства и јединства 135, 12000 
Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско - грчког пријатељства 17

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих, на одређено време до повратка 
одсутне запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: завршена 
средња медицинска школа - IV степен стручне спре-
ме, положен стручни испит, лиценца за рад. Заинте-
ресовани кандидат подноси следећу документацију: 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
надлежне здравствене коморе, фотокопију личне 
карте, кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу или непосредно у 
канцеларији писарнице правне службе. Пријаве под-
нете мимо означеног рока и без потпуне документа-
ције неће се узимати у разматрање. Оглас је објављен 
и на веб-сајту Министарства здравља РС.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

11000 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-486

Виши радни терапеут
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: виша медицинска школа - смер радни тера-
пеут; 6 месеци радног искуства; положен стручни 
испит. Уз пријаву приложити: кратку биографију, 
диплому - уверење (оригинал или оверена копија) 
о завршеној вишој медицинској школи - смер радни 
терапеут, потврду - уверење (оригинал или оверена 
фотокопија) о положеном стручном испиту. Прија-
ве се подносе непосредно у кадровску службу или 
поштом на наведену адресу болнице, са назнаком: 
„За оглас“. Неблаговремене, непотпуне и непотписа-
не пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Портир - телефониста
на одређено време до 24 месеца, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: ССС/КВ, без обзира на струку, познавање 
ТТ апарата и уређаја, положен испит из противпо-
жарне заштите. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
оглас приложи: фотокопију дипломе о завршеној 
потребној школи, доказ о познавању ТТ апарата и 
уређаја, доказ о положеном испиту из противпожар-
не заштите, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: основна школа. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на оглас приложи: фотокопију дипломе о 
завршеној потребној школи, кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом на наведену 
адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узимати у 
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ“

19250 Мајданпек, Капетанска 30
тел. 030/581-526, 584-587, 581-229

е-mail: dzmpek@sezampro.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице 

Медицина
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које поред општих услова прописаних законом 
испуњава и следеће услове: да је доктор медици-
не или доктор стоматологије са најмање пет година 
радног стажа у области здравствене заштите или да 
је доктор медицине специјалиста из једне од делат-
ности Дома здравља са најмање пет година рад-
ног стажа по положеном специјалистичком испиту; 
дипломирани правник са положеним правосудним 
испитом и завршеним менаџментом у здравству са 
најмање пет година радног стажа у области здравс-
твене заштите; дипломирани економиста са заврше-
ним менаџментом у здравству и најмање пет година 
радног стажа у области здравствене заштите. Дирек-
тор Дома здравља именује се на период од четири 
године. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: 
диплому о завршеном факултету, потврду о поло-
женом стручном испиту, диплому о завршеној спе-
цијализацији, доказ о радном искуству након поло-
жене специјализације, уверење о укупном радном 
стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење да против лица није покре-
нут кривични поступак за дело које га чини непо-
добним за обављање те функције, односно да није 
правноснажном судском одлуком осуђен за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање функ-
ције директора здравствене установе (члан 135 став 
2 тачка 7 Закона о здравственој заштити РС), план 
рада и развоја Дома здравља Мајданпек (за мандатни 
период од 4 године), доказ да не постоји сукоб инте-
реса (члан 130 став 6 Закона о здравственој зашти-
ти РС). Поред наведеног, дипл. правници и економи-
сти достављају: уверење о положеном правосудном 
испиту (за дипл. правнике), доказ о радном искуству 
у области здравствене заштите, доказ о едукацији из 
здравственог менаџмента. Докази о стручној спреми 
подносе се у оригиналу или у овереној фотокопији, 
не старији од 6 месеци. Конкурс ће бити објављен и 
на сајту Министарства здравља. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса достављају се на адресу Дома здравља, 
са назнаком: „Јавни конкурс за избор и именовање 
директора Дома здравља - не отварати“. Пријаве 
доставити лично или поштом у затвореној коверти. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 11

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински, стоматолошки или 
фармацеутски факултет и завршена специјализација 
из делатности Дома здравља, најмање 2 године рад-
ног стажа по завршетку специјализације, од чега јед-
на година на руководећим пословима и задацима или 
завршен правни или економски факултет са заврше-
ном едукацијом из области здравственог менаџмента 
и најмање пет година радног стажа из области здрав-

ствене заштите; држављанство Републике Србије; да 
се против кандидата не води кривични поступак; да 
није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за обављање послова директора. Кандидати 
су у обавези да уз пријаву са биографијом доставе: 
диплому о стеченом образовању, лиценцу и уверење 
о положеном стручном испиту (све у оригиналу или 
у овереној фотокопији). Одлука о избору кандида-
та биће објављена на огласној табли управе Дома 
здравља Мерошина. Пријаве слати поштом на горе-
наведену адресу или доставити лично писарници 
Дома здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ
22406 Ириг, Војводе Путника 5

тел. 022/469-030

Шеф рачуноводства
на одређено време

УСЛОВИ: Општи услови: да су кандидати државља-
ни РС; да су пунолетни; да имају општу здравстве-
ну способност; да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора у трајању од најмање 
6 месеци или да нису под истрагом и да се  против 
њих не води кривични поступак. Посебни услови: 
висока стручна спрема, завршен економски факул-
тет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни 
испит. Избор се врши на одређено време. Пријаве се 
подносе у писаној форми, са приложеном документа-
цијом којом се доказује испуњеност услова за учешће 
на конкурсу, поштом препоручено, у року од 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Контакт телефон: 022/469-030.

„ДОЛИНА СУНЦА“ 
ДОМ ЗА СТАРЕ

24000 Суботица, Пачирски пут 101
тел. 064/146-57-57, 062/821-29-01

Медицинска сестра - неговатељ
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сес-
тра - неговатељ, рад у сменама, ноћни рад. Заинте-
ресовани кандидати могу се јавити на горенаведене 
бројеве телефона. Оглас је отворен до 05.12.2014. 
године.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
17500 Врање, Ј. Ј. Лунге 1

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за ортопедију са 

трауматологијом ОЈ Општа болница Врање, 
на одређено време због замене привремено 
одсутне, до њеног повратка са неплаћеног 

одсуства, до 05.06.2015. године

Mедицина
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УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинска шко-
ла, смер општи - IV степен стручне спреме. Уз захтев 
за заснивање радног односа приложити: CV (кратку 
биографију), оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној школи, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од 
надлежног органа или решење о упису у комору. Кан-
дидати који се јаве на оглас могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања, итд). О разговору са кандидатима оба-
везно се сачињава записник. О избору кандидата 
одлучује в.д. директора Здравственог центра Врање. 
Директор претходно може прибавити мишљење 
руководиоца организационе јединице у којој ће кан-
дидат по пријему радити. Рок у коме кандидат мора 
бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 
дана. Приликом заснивања радног односа кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања на сајту Министарства здравља 
РС. Захтев за заснивање радног односа, са назнаком: 
„За радно место“, доставити поштом или личном дос-
тавом у писарници Здравственог центра Врање, Ј. Ј. 
Лунге 1.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту деце и 

омладине

Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих грађана
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, висока здравстве-
на школа струкових студија - VI/1 степен стручне 
спреме, положен стручни испит за вишу медицинску 
сестру, познавање рада на рачунару (основи пакет 
МS Office и Windows оркужење), возачка дозвола 
„Б“ категорије, пробни рад 3 месеца. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипло-
ме о вишој медицинској школи, високој здравстве-
ној школи струковних студија, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за вишу медицинску 
сестру, фотокопије дозволе за рад - лиценце, издате 
од надлежне коморе или решење о упису у комору, 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје 
МУП) - не старије од 6 месеци, уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак - не старије 
од 6 месеци, извод из евиденције Националне служ-
бе за запошљавање (за кандидате који се налазе на 
евиденције Националне службе за запошљавање), 
фотокопију возачке дозволе, кратку биографију са 

адресом и контакт телефоном. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати; кандидати који испуњавају усло-
ве огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних инфорамција које могу бити важне 
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде 
изабран пре закључивања уговора дужан је да дос-
тави доказ о здравствној способности за рад на наве-
деним пословима. Одлука о избору биће објављена 
на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома 
здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. 
Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За оглас“ или лично доставити у писарни-
цу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Доктор медицине
на одређено време ради замене привремено 

одсутне због дужег боловања

УСЛОВИ: доктор медицине - завршен медицински 
факултет, просечна оцена на студијама најмање 
07,00, положен стручни - приправнички испит, лицен-
ца за рад. Уз пријаву на оглас доставити: биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству, оверену фотокопију 
одобрења за самосталан рад у струци (лиценца) или 
решење да је у поступку добијања или обнављања 
лиценце. Оригинал или оверене фотокопије извода 
из матичне књиге рођених и уверења о држављан-
ству не смеју бити старије од 01.01.2013. године. Иза-
брани кандидат је обавезан да приликом заснивања 
радног односа достави уверење о здравственој спо-
собности. 

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу Дома 
здравља Лапово, са обавезном назнаком: „Пријава за 
радно место: доктор медицине“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Све додатне информације могу се добити на број 
телефона: 034/853-349.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

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

Оглас објављен 12.11.2014. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: спремач 
болничких просторија, на одређено време 
ради замене радника на дужем боловању - 2 
извршиоца, поништава се у целости.

Mедицина
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          Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/ 3950-867

Асистент за ужу научну област 
Управљање системима

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар 
наука из одговарајуће области коме је прихваћена 
тема докторске дисертације, који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8, смисао за наставни рад. Уз пријаву прило-
жити: биографију, диплому о одговарајућој стручној 
спреми, потврду о уписаним докторским студијама, 
за студенте са завршеним магистарским студијама 
потврду о прихваћеној теми докторске дисертације, 
списак радова и саме радове. Услови за избор про-
писани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на факултету. Сви прилози дос-
тављају се у електронској форми, на CD-у. 

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-

вања у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни, односно редовни професор за 
ужу научну област Студије рода

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да канди-
дати испуњавају услове предвиђене Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 ,89/13 
и 99/14) и Статутом Факултета политичких наука за 
избор у звање ванредног, односно редовног профе-
сора и Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, бр. 140/08, 144/08, 160/11 и 165/11). Избор 
ванредног професора врши се на одређено време од 
5 година, а избор редовног професора на неодређе-
но време. Уз пријаву доставити: биографију, оверен 
препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, списак научних и струч-
них радова, радове. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова доставити на адресу: Факултет 
политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року 
од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну област 
Физичка хемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука, завршен факултет за физичку хемију 
или фармацеутски факултет. Поред наведених усло-
ва, кандидати треба да испуњавају и друге услове 
предвиђене одредбама Закона о образовању и Стату-
том Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса (у складу са Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду, 
Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о 
ближим условима избора у звање наставника на Фар-
мацеутском факултету), подносе се архиви Факул-
тета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

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 зако-
ном и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање;

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА



Бесплатна публикација о запошљавању 27  19.11.2014.  |  Број 596 |   

ОШ „СКАДАРЛИЈА“
11000 Београд, Француска 26

тел. 011/7247-455

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 
боловања, породиљског и одсуства ради неге 

детета, у трајању од годину дана

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

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

детета, у трајању од две године

Рачунополагач
на одређено време до повратка запослене са 
боловања, породиљског и одсуства ради неге 

детета, у трајању од годину дана

УСЛОВИ: услови и документа која подносе кандида-
ти за наставнике уз пријаву у складу са чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): школска 
спрема за наставнике: у складу са чл. 8 и 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013) - копија 
дипломе и додатка дипломи (за завршне мастер 
студије), уверења о дипломирању (ако није издата 
диплома), копија уверења о положеном испиту за 
лиценцу (раније - стручном испиту) - ако је канди-
дат положио испит; школска спрема за рачунопола-
гача: мастер, основне академске студије или висока 
струковна школа економских наука, са или без спе-
цијализације; само за рачунополагача - једна година 
радног искуства на сличним или другим пословима 
у области економије, финансија, познавање рада на 
рачунару; општа здравствена способност - лекарско 
уверење подноси само изабрани кандидат; да лице 
није осуђивано по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - доказ при-
бавља школа за изабраног кандидата; држављанство 
Републике Србије - фотокопију уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених - подносе 
сви кандидати; да лице зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад - доказ је диплома или уве-
рење о стеченом високом образовању на високош-
колској установи у којој се настава изводи на српс-
ком језику. Тестирање кандидата у погледу психичке, 
физичке и здравствене способности за рад наставни-
ка са ученицима организује школа код Националне 
службе за запошљавање, по истеку рока за пријављи-
вање. Кандидати који су били на тесту до шест месе-
ци пре истека овог конкурса, обавезно наводе то у 
својој пријави, пробни рад траје три месеца. 

ОСТАЛО: Пријаве са животном и радном биографијом 
и документима доставити на наведену адресу школе. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Информације на број телефона: 011/7247-445.

ОШ „КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“
Барајево

Наставник историје
на одређено време до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13). Уз пријаву кандидат прилаже следеће доказе: 
оверену фотокопију дипломе и уверење о држављан-
ству РС. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Све ближе информације 
могу се добити у правној служби школе, на број теле-
фона: 011/8300-124.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Процесна техника

на одређено време од 3 године

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

Наставник страног језика за наставни 
предмет: Страни језик за ужу научну 

област Енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет - VII/2 сте-
пен стручне спреме и други услови утврђени чланом 
68 Закона о високом образовању и чланом 118 Стату-
та Машинског факултета.

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Технологија 

материјала - машински материјали
на одређено време од 5 година, са пуним 
радним временом или у звању редовног 

професора, на неодређено време, са пуним 
радним временом

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, оверене копије диплома, списак радова и сепа-
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рате објављених радова. Пријаве доставити на адре-
су: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 
Београд 35, соба бр. 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
11000 Београд, Крупањска 3

тел. 011/3066-408

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и да кандидат 
испуњава услове за наставника средње уметничке 
школе за подручје рада култура, уметност и јавно 
информисање, за педагога или психолога; дозвола 
за рад (лиценца); обука и положен испит за дирек-
тора установе; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: биографске 
податке, односно радну биографију, оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању за наставника школе, односно психолога 
или педагога, оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(дозволи за рад) за наставника или стручног сарад-
ника, потврду о најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, уверење суда да про-
тив кандидата није покренута истрага, нити подигну-
та оптужница (не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о 
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад и остала документа која могу бити од значаја при-
ликом доношења одлуке о избору. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на наведену адресу школе, са назнаком: „Кон-
курс за директора“. Контакт телефон: 011/3066-408.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“

11000 Београд, Учитељска 58
тел. 011/2884-265, 3473-503

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

ОСТАЛО: У погледу стручне спреме кандидати тре-
ба да испуњавају услове прописане чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Поред 
услова у погледу стручне спреме, кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 
Закона о основама система образовања и вапистања. 
Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, 
оверену копију дипломе, оверену копију уверања о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Уверење о здравственој способности доставља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља школа по службеној дужнос-
ти. Проверу психофизичких способности кандидата 
који уђу у ужи избор извршиће надлежна служба за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати у поступку избора кандидата. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И 

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16

тел. 011/3290-531

Професор струковних студија 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа област 
Електротехника и рачунарство

УСЛОВИ: У звање професора струковних студија 
може бити изабрано лице које има научни назив док-
тора наука у научној, односно стручној области за 
коју се бира, објављене стручне радове из одгова-
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рајуће области у последњих пет година и способност 
за наставни рад.

Предавач за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужа област 

Телекомуникације
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: У звање предавача може бити изабрано 
лице које има академски назив магистра или струч-
ни назив специјалисте из области за коју се бира, 
објављене стручне радове у последњих пет година и 
способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом школе и Правилником о 
избору наставника и сарадника школе, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених канди-
дата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова (биографија, списак радова и сами радови, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству), 
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања, 
на адресу: Висока школа струковних студија за 
информационе и комуникационе технологије, Бео-
град, Здравка Челара 16. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и засни-
вање радног односа:

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Ваздухопловна превозна 

средства
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Поштански 
саобраћај и мреже

на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област 
Геометријско моделирање у саобраћају и 

транспорту
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Урбанизам 
и саобраћај

на одређено време од 3 године

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати тре-

ба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - др. пропис, 97/08, 44/10), Статута 
Универзитета и Статута Саобраћајног факултета. Рок 
за пријављивање је 15 дана. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, 
списак радова и радови), доставити на адресу: Сао-
браћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
САРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104, 3594-014

Оглас објављен 05.11.2014. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2

тел. 011/2712-982

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2014/2015. године

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, савладан 
програм обуке за педагошког асистента.

Наставник биологије
на одређено време, са 90% радног времена

Наставник физике
на одређено време, са 40% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат мора да има занимање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).

ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ 
о стручној спреми (оверена копија дипломе, доказ о 
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броју бодова из педагошких, психолошких и методич-
ких дисциплина и професионалне праксе, односно за 
педагошког асистента - сертификат издат од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
о завршеној уводној обуци за педагошког асистен-
та), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старији од шест месеци) и извод из 
матичне књиге рођених. Доказ који се односи на пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом подноси се приликом пријема у радни однос, 
а доказ који се односи на неосуђиваност кандида-
та - прибавља школа. Пријаве се подносе на адресу 
школе, а ближе информације могу се добити на број 
телефона: 011/2712-982. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ИСПРАВКА КОНКУРСА 
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД 

ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50

тел. 011/3620-760

Конкурс објављен 05.11.2014. године у пуб-
ликацији „Послови“, мења се у делу који се 
односи на услове за избор у звање доцента за 
ужу уметничку област Камерна музика (за рад 
са ансамблима са гудачким инструментима), 
тако што уместо: завршене дипломске сту-
дије - студијски програм гудачки инструменти 
- виолина (II степен), треба да стоји: завршене 
дипломске студије - студијски програм гудач-
ки инструменти (II степен). У осталом делу 
текст конкурса је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област 
Статистичка физика

на одређено време од 5 година - планира се да 
изабрани кандидат изводи наставу предмета 
Биофизика и Основи интерпретерских језика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју се бира; 
научни, односно стручни радови у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 
99/14), Статутом и Правилницима Физичког факул-
тета и Универзитета у Београду; неосуђиваност за 
кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 99/14). 
Пријава треба да садржи: биографију, оверен пре-
пис дипломе, опис досадашње наставне активности, 
опис досадашње научне активности, преглед науч-
них резултата, списак наставних и научних публика-
ција, списак цитата, најважније публикације. Пријаву 

је потребно доставити у штампаној и едитабилној 
електронској форми (tеx или doc формат), у складу са 
темплејтом који се налази на сајту Физичког факул-
тета: www.ff.bg.аc.rs. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити Деканату Физичког 
факултета, на наведену адресу (3. спрат, соба бр. 
652), у року од 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БУБИЦА“
11000 Београд, Мехмеда Соколовића 18

тел. 011/2405-266

Васпитач

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Контакт особа: Маријана Сарјановић, 
број телефона: 064/2251-874.

ВРАЊЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17512 Стубал

тел. 017/484-331

Наставник географије
за 20% радног времена, на одређено време  

до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове у погледу 
стручне спреме по Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, услове за обављање образовно-васпитног рада из 
члана 8 и услове за заснивање радног односа пропи-
сане чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: уверење о држављанству, дипло-
му о степену и врсти стручне спреме и извод из мати-
чне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МИЂЕНИ“
17520 Бујановац, Село Муховац

тел. 063/8169-975

Наставник енглеског језика
за 16 часова или 80% радног времена, на 
одређено време, у издвојеним одељењима 

Муховац, Г. Брезница, Д. Брезница, Чар, 
Зарбинце и Сухарне

Наставник српског језика
за 17 часова или 94% радног времена, на 

одређено време, у издвојеним одељењима Г. 
Брезница и Д. Брезница

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. 
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
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4. држављанство Републике Србије. Доказе о испуње-
ности услова из тач. 1 и 4 - кандидати подносе уз 
пријаву на конкурс, доказ из тач. 2 - пре закључења 
уговора о раду, док доказ из тач. 3 - прибавља школа. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал диплому 
или оверену фотокопију, уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених. Кандидати који 
конкуришу за радно место наставника српског јези-
ка, а који су стекли образовање на албанском језику, 
треба да доставе доказ о знању српског језика (уве-
рење да су положили испит из српског језика са мето-
диком), док кандидати који су стекли образовање на 
српском језику (за исто радно место) треба да доста-
ве доказ о знању албанског језика (уверење да су 
положили испит из албанског језика са методиком). 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу 
школе или доставити лично код секретара школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Јавног превоза нема до централне шко-
ле, нити до истурених одељења. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на 
број телефона: 063/8169-975. Настава се изводи на 
албанском језику.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
17520 Бујановац, Село Кленике

тел. 017/58-119

Наставник историје
на одређено време до повратка радника са 

функције, а најдуже до 21.09.2015. године, са 
50% радног времена

Наставник руског језика
на одређено време до повратка радника са 

боловања, а најдуже до 01.02.2015. године, са 
78% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат 
испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 

основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да у складу са чл. 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (кан-
дидат који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из наведених дисциплина). Уз пријаву кандидат 
подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипло-
ме, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци), оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а 
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Дирек-
тор школе врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способности, 
у року од осам дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. Директор доноси одлуку о избору кан-
дидата, у року од осам дана од дана добијања резул-
тата провере психофизичких способности. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве уз потребну документа-
цију слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВРШАЦ

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79

тел. 013/2891-130

Наставник немачког језика
на одређено време, са 44% радног времена, 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: одговарајуће образовање у складу са чланом 
8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно да је 
стекао одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер акадамске студије, спе-
цијалистичке 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године и да је: профе-
сор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност, мастер филолог (студијски програм 
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или главни предмет/профил немачки језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик); канди-
дат мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања, обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
горенаведених дисциплина; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 образовно-васпитни рад. Образовно-вас-
питни рад у школи остварује се на српском језику.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да поред краће биографије доставе, у оригиналу или 
у овереном препису/фотокопији, следећу докумен-
тацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству - не старије од шест месеци, диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова - издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педа-
гогије и психологије у току студија или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно о положеном испи-
ту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла службеним путем. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани 
кандидат, по коначности одлуке о избору кандида-
та, а пре закључења уговора о раду. В.д. директора 
врши ужи избор кандидата који испуњавају све усло-
ве конкурса и које у року од 8 дана од истека рока 
за подношење пријава упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. 
О датуму провере психофизичких способности кан-
дидати ће бити благовремено обавештени од стране 
школе. В.д. директора доноси одлуку о избору кан-
дидата у року од осам дана од добијања резултата 
психолошке процене способности кандидата за рад 

са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Додатне инфор-
мације могу се добити на број телефона: 013/2891-
130. Пријаве на конкурс са траженом документацијом 
могу се поднети лично или поштом, на горенаведену 
адресу.

ГЊИЛАНЕ

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара 109

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег образовања прописаног чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), за настав-
ника основне школе, педагога или психолога, висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије и специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства РС; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; непостојање дискрими-
наторног понашања утврђеног у складу са законом. 
Директор се бира на период од четири године. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: радну 
биографију, доказ о држављанству (извод из мати-
чне књиге рођених или уверење о држављанству у 
оригиналу), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту и потврду о радном искуству. Пријаве и потребна 
документа о испуњавању наведених услова предати 
лично у секретаријату школе, сваког радног дана или 
слати у затвореним ковертама, са назнаком: „За кон-
курс за директора школе“, на адресу школе. Програм 
обуке за директора школе и Правилник о полагању 
испита за директора школа нису донети - то ће се 
узети у обзир, па ће изабрани кандидат бити у оба-
вези да у законском року положи испит за директора 
школе. Доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
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1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом подноси изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Документација се по окончању 
конкурса неће враћати.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“

19000 Зајечар, Ђердапска бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 
став 2 и члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13), односно да има одговарајуће 
високо образовање прописано одредбом члана 8 ст. 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; поседовање лиценце, односно положен стручни 
испит за наставника, педагога или психолога; обука 
и положен испит за директора установе (након доно-
шења подзаконског акта који ће прописати програм 
обуке, програм испита, начин и поступак полагања 
испита за директора, изабрани кандидат биће у оба-
вези да у законском року положи испит за директо-
ра); да је држављанин Републике Србије; најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду); да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа по службеној 
дужности); да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Дужност директора школе може да 
обавља и лице које има одговарајуће образовање из 
члана 8 став 3 Закона за наставника основне школе, 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директо-
ра установе и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 8 став 2 Закона. На поновљеном 
конкурсу кандидати из става 2 и 3 овог члана - рав-
ноправни су.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву достави 

следећу документацију: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу за наставника, педагога или 
психолога, доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику), доказ о радном 
стажу (потврду да има најмање пет година радног 
стажа у области образовања и васпитања, потврда 
мора садржати: назив послодавца, делатност којом 
се бави, радно место на које је кандидат распоређен 
и време трајања рада у области образовања и вас-
питања), оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, радну биогра-
фију, оквирни план рада за време мандата, доказе 
о постојању организационих способности (факул-
тативно). Докази о испуњености услова достављају 
се у оригиналу (овереном препису) или у овереној 
фотокопији, при чему овере не могу бити старије 
од шест месеци, као и оригинали извода из матичне 
књиге рођених, уверења о држављанству и потврде 
о радном стажу. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе - препоруче-
ном пошиљком или лично, са назнаком: „Конкурс за 
директора“, у року од 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Одлука о избору директора 
биће донета након спроведене процедуре за избор 
директора. Лице код кога се могу добити све додатне 
информације у вези конкурса је секретар школе.

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

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

предмети: Педагогија са дидактиком и 
Микропедагогија

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

време

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор педагош-
ких наука, способност за наставни рад, да има нау-
чне, односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама. Усло-
ви за звање ванредног професора: доктор педагош-
ких наука, способност за наставни рад, да има нау-
чне, односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама, као и 
више научних радова од значаја за развој науке у 
ужој научној области објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
оригинално стручно остварење (пројекат, студија, 
патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), однос-
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но руковођење или учешће у научним пројекти-
ма, објављен уџбеник, монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју се бира 
и више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима. Услови за звање редо-
вног професора: доктор педагошких наука, способ-
ност за наставни рад, да има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама, као и више научних радова 
од значаја за развој науке, као и више научних радо-
ва од значаја за развој науке у ужој научној области 
објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, оригинално стручно ост-
варење (пројекат, студија, патент, оригинални метод 
и сл.), односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник, монографију, прак-
тикум или збирку задатака за ужу научну област за 
коју се бира и више радова саопштених на међуна-
родним или домаћим научним скуповима, већи број 
научних радова који утичу на развој научне мисли 
у ужој области објављених у међународним или 
водећим часописима, са рецензијама, већи број науч-
них радова и саопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, 
монографију или оригинално стручно остварење, 
остварене резултате у развоју научно - наставног 
подмлатка на факултету, учешће у завршним радо-
вима на специјалистичким и мастер академским сту-
дијама. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању 
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије 
диплома о одговарајућем академском звању, спи-
сак објављених научних и стручних радова, књиге и 
сами радови), подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу 
факултета, са назнаком: „За конкурс“. Контакт теле-
фон: 023/550-501.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
МУЗИЧКА ШКОЛА 

„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Конкурс објављен 29.10.2014. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радна мес-
та: наставник клавира, са 50% радног време-
на, на одређено време до 31.08.2015. године, 
ради замене помоћника директора и настав-
ник стручно-теоријских предмета, са 50% рад-
ног времена, на одређено време до 31.08.2015. 
године, ради замене помоћника директора. У 
осталом делу конкурс је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОШ „СВЕТИ САВА“

23204 Стајићево, Тозе Марковића 26
тел. 023/884-017

Конкурс објављен 29.10.2014. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: наставник 
хемије, поништава се у целости.

ОШ „Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“
23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Наставник математике
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математи-
чар - информатичар, професор математике и рачу-
нарства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломира-
ни математичар - математика финансија (са избор-
ним предметом: Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер про-
фесор математике, мастер професор математике и 
физике, мастер професор математике и информати-
ке, мастер професор физике и математике, мастер 
професор информатике и математике, дипломирани 
професор математике - мастер, дипломирани мате-
матичар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом: Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом: Основи геометрије), професор 
хемије - математике, професор географије - мате-
матике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - тео-
ријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар. 
Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета: геометрија или 
основи геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике и физике, односно математике и информати-
ке.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2014/2015. 

годину, односно до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: средња школа, завршен уводни модул про-
грама за стручно усавршавање педагошких асистена-
та.

Наставник биологије
на одређено време, са 80% радног времена, до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани био-
лог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 
професор биологије и хемије, дипломирани биолог - 
смер заштите животне средине, дипломирани биолог 
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- еколог, дипломирани професор биологије и хемије, 
професор биологије - географије, професор биоло-
гије - хемије, професор биологије - физике, професор 
биологије - информатике, професор биологије - мате-
матике, дипломирани професор биологије - мастер, 
дипломирани биолог - мастер, дипломирани профе-
сор биологије - хемије, мастер, дипломирани про-
фесор биологије - географије, мастер, дипломирани 
молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог 
заштите животне средине, мастер биолог, мастер 
професор биологије, мастер професор биологије 
и географије, мастер професор биологије и хемије. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске сту-
дије биологије.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: у погледу образовања у складу са чланом 
8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013): одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Изузетно, наставник и вас-
питач јесте лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем. 
Лице мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова; наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из претходног става; из чл. 120 и 121 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одго-
варајуће образовање; да кандидат 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 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ 
да је стекао средње, више или високо образовање 
на језику на ком се остварује образовно-васпитни 
рад или је положио испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву 
на конкурс доставити: кратку биографију, оригинал 
или оверен препис дипломе, уверење о држављан-

ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (на новом обрасцу издат од 01.03.2010.), 
доказ да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (потврда/уверење високошколске установе, 
уверење о положеном стручном испиту - лиценци); 
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-вас-
питни рад у школи - српском језику (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику). За 
радно место педагошког асистента доставити доказ 
о завршеном уводном модулу програма обуке педа-
гошких асистената. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат, пре закључења 
уговора. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Уверење о некажњавању - школа при-
бавља службеним путем. Сва приложена документа 
морају бити уредно оверена. Пријаве слати на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА 
ШКОЛА 

„УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Наставник у подручју рада: Хемија, 
неметали и графичарство, за предмете: 

Општа и неорганска хемија (42% радног 
времена), Испитивање у технолошкој 
производњи (33% радног времена), 

Извори загађења животне средине (10% 
радног времена), Испитивање тла, воде и 

ваздуха (15% радног времена)
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама и да кандидат има знање језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (овере-
на фотокопија дипломе, кандидат подноси уз пријаву 
на конкурс); да је држављанин Републике Србије и 
да има најмање 15 година (уверење о држављанству, 
кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
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30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина - кандидат подноси 
доказ уз пријаву); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење прибавља школа од МУП-а, по 
службеној дужности); извршена провера психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака (школа 
врши ужи избор кандидата које упућује на проверу 
пре доношења одлуке о избору). Потребна стручна 
спрема одређује се према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама, на следећи 
начин: 1. За предмет: Општа и неорганска хемија: 
професор хемије, дипломирани хемичар, професор 
физичке хемије, дипломирани физико - хемичар, 
дипломирани инжењер технологије, дипломирани 
инжењер хемије - аналитички смер, дипломирани 
инжењер хемије - биооргански смер, дипломира-
ни хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за 
истраживање и развој, дипломирани хемичар - смер 
хемијско инжењерство, дипломирани инжењер неор-
ганске хемијске технологије, дипломирани хеми-
чар - професор хемије, дипломирани хемичар - мас-
тер, дипломирани професор хемије - мастер, мастер 
хемичар, мастер професор хемије, мастер физикохе-
мичар, мастер инжењер технологије, дипломирани 
инжењер за неорганску хемијску технологију. 2. За 
предмет: Испитивање у технолошкој производњи: 
дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим 
текстилног; професор хемије; дипломирани хемичар; 
дипломирани инжењер хемије аналитичког смера; 
дипломирани инжењер хемије биоорганског смера; 
дипломирани инжењер хемијске технологије, биохе-
мијски одсек, фармацеутско - козметички смер; мастер 
инжењер технологије; мастер професор хемије; мас-
тер хемичар. 3. За предмет: Извори загађења живот-
не средине: дипломирани инжењер заштите живот-
не средине; дипломирани инжењер технологије за 
инжењерство заштите животне средине; дипломира-
ни инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим 
текстилног; дипломирани инжењер пољопривре-
де, смер водопривредне мелиорације; дипломирани 
инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта; 
дипломирани биолог - еколог; дипломирани биолог 
за екологију и заштиту животне средине; дипломира-
ни биолог, смер заштита животне средине; дипломи-
рани еколог за заштиту животне средине; професор 
екологије - заштита животне средине; дипломира-
ни хемичар; професор хемије; дипломирани физи-
ко - хемичар; дипломирани физико - хемичар - смер 
заштите животне средине; дипломирани метеоро-

лог; дипломирани инжењер металургије; професор 
екологије и заштите животне средине; дипломирани 
еколог за заштиту животне средине; дипломирани 
еколог - заштита животне средине; дипломирани еко-
лог заштите животне средине - мастер; дипломирани 
професор биологије - мастер; дипломирани инжењер 
хемијске технологије, биохемијски одсек, фармаце-
утско - козметички смер; мастер инжењер заштите 
животне средине; мастер еколог; мастер професор 
екологије; мастер биолог; мастер професор биоло-
гије; мастер аналитичар заштите животне средине; 
мастер хемичар; мастер професор хемије; мастер 
физикохемичар; мастер инжењер технологије; мас-
тер инжењер пољопривреде, претходно завршене 
основне академске и мастер студије студијских про-
грама заштита животне средине у пољопривреди, 
односно мелиорацију земљишта; мастер инжењер 
рударства, претходно завршене основне академске 
и мастер студије студијски програм: инжењерство 
заштите животне средине и заштите на раду. Лице 
из алинеја двадесет осме до тридесете треба да има 
завршене основне академске и мастер студије сту-
дијски програм: инжењерство заштите животне сре-
дине. 4. За предмет: Испитивање тла, воде и ваздуха: 
дипломирани инжењер заштите животне средине; 
дипломирани инжењер технологије за инжењерство 
заштите животне средине; дипломирани инжењер 
технологије, сви смерови и одсеци осим текстилног; 
дипломирани грађевински инжењер; дипломирани 
инжењер грађевинарства; дипломирани инжењер 
геологије; дипломирани инжењер пољопривреде за 
мелиорацију земљишта; дипломирани биолог - еко-
лог; дипломирани биолог, смер заштита животне 
средине; дипломирани биолог за екологију и зашти-
ту животне средине; дипломирани еколог за зашти-
ту животне средине; професор екологије - заштита 
животне средине; дипломирани хемичар; професор 
хемије; дипломирани физико-хемичар; дипломирани 
физико-хемичар - смер заштите животне средине; 
дипломирани грађевински инжењер за хидротехни-
ку; дипломирани метеоролог; дипломирани хемичар 
- мастер контроле квалитета и управљања животном 
средином; дипломирани хемичар инжењер контроле 
квалитета и менаџмента животне средине; мастер 
инжењер заштите животне средине; мастер аналити-
чар заштите животне средине; мастер еколог; мастер 
професор екологије; мастер инжењер технологије; 
мастер метеоролог; мастер хемичар; мастер профе-
сор хемије; мастер физикохемичар; мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне ака-
демске и мастер студије студијских програма заштита 
животне средине у пољопривреди, односно мелио-
рацију земљишта; мастер инжењер рударства, прет-
ходно завршене основне академске студије студијски 
програм: инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду; мастер инжењер грађевинарства, 
претходно завршене основне академске и мастер 
студије у области грађевинског инжењерства, на сту-
дијском програму, односно модулу: хидротехника и 
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водно - еколошко инжењерство или хидротехника 
и водно - еколошко инжењерство околине, односно 
хидротехника; мастер професор биологије; мастер 
биолог. Лице из алинеја двадесет седма и дваде-
сет осма треба да има завршене основне академске 
и мастер студије студијски програм: инжењерство 
заштите животне средине.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве са важећим, 
односно уредно овереним фотокопијама потребних 
докумената је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неу-
редне пријаве неће се разматрати. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом слати поштом или 
предати лично на адресу школе.

ЈАГОДИНА

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звање редовног професора 
за ужу научну област Педагогија

УСЛОВИ: научни степен доктора педагошких наука, 
способност за наставни рад, услови прописани чла-
ном 64 став 9 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
и ближи услови утврђени Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст) број I-01-03 од 10.01.2014. године и непо-
стојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверене фотокопије диплома о завршеним основним 
студијама, академском називу магистра наука и науч-
ном степену доктора наука, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, биографију са 
подацима о досадашњем раду, списак објављених 
стручних и научних радова, као и саме радове, доказ 
о неосуђиваности правноснажном судском пресудом 
за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању и друге доказе о испуњености услова по 
овом конкурсу.

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Књижевност са методиком 

наставе
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, студент 
докторских академских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам, смисао за наставни рад (услови пропи-
сани чланом 72 став 1 Закона о високом образовању 
„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутен-

тично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13и 99/14) 
и непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о 
високом образовању). Уз пријаву на конкурс доста-
вити: оверене фотокопије диплома о завршеним 
претходним нивоима студија са доказом о просечној 
оцени, уверење о статусу студента докторских ака-
демских студија, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, биографију са подацима 
о досадашњем раду, списак објављених стручних 
и научних радова, као и саме радове, доказ о нео-
суђиваности правноснажном судском пресудом за 
кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању и друге доказе о испуњености услова по 
овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „17. ОКТОБАР“
35000 Јагодина, Теслина 1

Помоћни радник
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: завршена основна школа, да је канди-
дат држављанин Републике Србије, да није кривич-
но гоњен и осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за обављање послова за рад у школи, 
у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву доставити: биограф-
ске податке, оверен препис сведочанства, уверење о 
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван, 
односно да не постоји забрана обављања послова 
у школи. Лекарско уверење подноси се накнадно, у 
случају пријема у радни однос. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у обзир.

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
35223 Велики Поповић

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
уверење да није под истрагом. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија), уверење да лице није под истрагом 
(не старије од 6 месеци). Уколико се предају фото-
копије исправа, исте морају бити оверене од стране 
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надлежног органа, иначе се неће узимати у разма-
трање. Лекарско уверење изабрани кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду, а доказ о неос-
уђиваности школа прибавља по службеној дужности. 
Проверу психофизичких способности за рад са учени-
цима врши надлежна служба за запошљавање, при-
меном станадардизованих поступака. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35230 Ћуприја, Карађорђева 46

Професор српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сходно члану 3 
став 1 тач. 1-21 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012).

Професор математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сходно члану 3 
став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012).

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове из чла-
на 24 став 1 Закона о раду и члана 120 став 1 тач. 
1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 
55/2013). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави: доказ о степену и врсти стручне спреме, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење о здравственој способ-
ности изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности кандида-
та прибавља школа по службеној дужности. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са доказима доставити на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

КИКИНДА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“

23300 Кикинда, Светосавска 19

Директор
на 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основа-

ма система образовања и васпитања (високо образо-
вање стечено на студијама другог степена - дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије, 
у складу са Законом о високом образовању или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године), за наставника основне 
музичке школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце); поседовање психофизич-
ке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима - лекарско уверење прилаже се пре закљу-
чења уговора о раду; поседовање држављанства 
РС; обука о положеном испиту за директора школе 
(програм 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); најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; знање 
српског језика. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, 
потврду о стеченом радном стажу у области образо-
вања и васпитања од установе у којој је стекао, рад-
ну биографију, оквирни план рада за време мандата, 
доказ о знању српског језика - приложити само ако 
кандидат није стекао образовање на српском језику.  
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
слати на горенаведену адресу школе, са назнаком: 
„Конкурс за директора“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ГИМНАЗИЈА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВУЧИТРН
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

тел. 028/425-335

Наставник енглеског језика
за 12 часова, на одређено време до повратка 

запослене са одсуства

Наставник српског језика и књижевности
за 2 часа, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

Наставник социологије
за 2 часа, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

Педагог
на одређено време до повратка запослене са 

боловања
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УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште и посеб-
не услове који су одређени Законом и Правилником 
о стручној спреми наставника. Уз пријаву кандида-
ти достављају: оверен препис дипломе, уверење о 
здравственој способности и уверење о држављан-
ству РС. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на 
горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НАША РАДОСТ“

38218 Лепосавић, Војске Југославије бб
тел. 028/84-260

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа.

Сервирка
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, сервирка.

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о испуњености услова у погледу опште здрав-
ствене способности кандидат доставља по коначно-
сти одлуке о избору, а пре закључивања уговора о 
раду. Доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак - прибавиће установа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлу-
ку о избору кандидата директор ће донети у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Пријаве доставити лично или поштом, на горенаве-
дену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивањa.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „СВЕТИ САВА“
34000 Крагујевац, Букурешка бб

тел. 034/370-112

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, прописан Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
- Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); да кандидат 

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 обра-
зовања и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије и да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави следеће доказе: оверену фотокопију дипло-
ме којом доказује да поседује одговарајућу школску 
спрему, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци). У поступку одлучивања о избору наставни-
ка врши се претходна провера психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ о 
неосуђиваности кандидата прибавља школа. Канди-
дат који буде изабран дужан је да пре потписивања 
уговора о раду школи достави лекарско уверење. 
Фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у обзир, а непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса слати на горенаведену адресу школе. Рок за 
пријављивање је 8 дана.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 

„ВУКАШИН МАРКОВИЋ“
34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб

тел. 034/332-179

Наставник дефектолог - олигофренолог
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: стечено високо образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања у наведеном занимању.

Наставник музичке културе у основној и 
музике у средњој школи

на одређено време до повратка запослене са 
одсуства са рада ради неге детета, за 55% 

радног времена

УСЛОВИ: стечено високо образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања у следећем занимању: академски музи-
чар; дипломирани музичар - музички педагог или 
дипломирани музички педагог; дипломирани музи-
чар - композитор или дипломирани композитор; 
дипломирани музичар - диригент или дипломирани 
диригент; дипломирани музичар - музиколог или 
дипломирани музиколог. Наставници поред струч-
не спреме предвиђене у алинејама од 1 до 5 морају 
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дефектолога: дипломирани 
дефектолог са завршеном вишом музичком школом, 
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односно вишом педагошком школом - група музич-
ко васпитање; дипломирани дефектолог са заврше-
ном средњом музичком школом, образовни профил: 
музички извођач - тамбураш; дипломирани дефекто-
лог са завршеном средњом музичком школом, обра-
зовни профил: музички извођач - мандолиста. Поред 
одговарајућег образовања, кандидати за оба радна 
места треба да испуњавају следеће услове: да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије 
и да знају језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у оба-
вези да приложи: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених и доказ о знању језика, ако одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Психолошку 
проверу способности за рад са децом и ученицима, 
за кандидате који уђу у ужи избор, врши надлеж-
на служба за запошљавање. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности подноси се пре 
закључења уговора о раду, а уверење о неосуђива-
ности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу школе. Рок за пријављивање 
је 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ“

34322 Чумић, Крагујевац
тел. 034/576-059, 576-009

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета, за рад у матичној школи у Чумићу и 

издвојеном одељењу у Великом Шењу

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове за 
запослење предвиђене чл. 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
односно да испуњава услове из члана 120 став 1 тач. 
1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13), одговарајући степен стручне спреме у наве-
деном занимању у складу са чл. 8 ст. 1, 2 и 4 и чл. 
120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-

ду са Европским системом преноса бодова; да зна 
језик на ком се изводи настава; да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ о испуњености овог услова подно-
си се пре закључења уговора о раду, а проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за запошљавање); да је 
држављанин Републике Србије и да да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење прибавља шко-
ла).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи следеће доказе: кратак преглед радне био-
графије; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеном факултету (овера не ста-
рија од шест месеци); оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од шест месе-
ци). Пријаве слати на горенаведену адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА 
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“

36000 Краљево 
Олге Јовичић 1

тел. 036/314-330

Наставник физике
на одређено време, са 40% радног времена, 
до повратка запосленог са места помоћника 

директора школе, до краја школске 2014/2015. 
године, односно закључно са 31.08.2015. 

године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Услови кон-
курса у погледу стручне спреме одређени су сходно 
Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), 
одредбама чл. 8 и 121 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и одредбама Пра-
вилника о организацији и систематизацији број 485 
од 22.02.2013. године и Одлука о измени и допуни 
Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва број 3177 од 12.09.2013. године и број 342 од 
13.02.2014. године. Услови за пријем у радни однос 
доказују се на основу члана 120 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): доказом о сте-
пену стручне спреме, односно одговарајућем образо-
вању (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци); доказом о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (не старији од 6 месеци) - подноси изабрани кан-
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дидат пре закључења уговора о раду; доказом о нео-
суђиваности правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (прибавља 
школа); уверењем о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); изво-
дом из матичне књиге рођених. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати у затво-
реним ковертама, на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“ или лично код директора.

КРУШЕВАЦ

ОШ „СВЕТИ САВА“
37265 Бачина, Маршала Тита бб

тел. 037/794-416

Ложач
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (III степен струч-
не спреме, металске, машинске, електро или сродне 
струке); положен испит за руковаоца парних котло-
ва; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву кандидат доставља: доказ о струч-
ној спреми (оверена копија дипломе или уверења), 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за руковаоца парних котлова, уверење о држављан-
ству, кратку биографију. Пријаве се достављају на 
адресу школе, у року од 7 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Контакт телефон: 037/794-416.

ЛЕСКОВАЦ

ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 78

тел. 016/843-311

Професор историје
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђе-
не Законом о раду, Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и одредбама Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији: да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да има одговарајуће 
образовање у складу са законом и одредбама Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правноснаж-

ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина из члана 8 
став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, тј. испит за лиценцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија), потврду, односно уверење о поседо-
вању образовања из члана 8 став 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања или потврду 
(уверење) о положеним стручном испиту - лиценци, 
односно потврду или оверену фотокопију индекса о 
положеним испитима из педагогије и психологије. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Лекарско уверење је потребно када одлука о избору 
постане коначна, пре закључивања уговора о раду, 
а податке о (не)осуђиваности за наведена кривична 
дела - школа ће службено затражити из казнене еви-
денције. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу: Гимназија у 
Лебану, Цара Душана 78, 16230 Лебане, са назнаком: 
„За конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“
16240 Медвеђа, Васе Смајевића 16

тел. 016/861-137

Васпитач
у васпитној групи на албанском језику, за рад у 

Медвеђи и Тупалу

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

Васпитач
у васпитној групи на албанском језику, за рад у 

Сијаринској Бањи и Равној Бањи

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

Васпитач
у васпитној групи на албанском језику, за рад у 

Капиту и Ђулекару

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места треба да 
испуњавају следеће услове: одговарајуће образо-
вање - VII или VI степен стручне спреме у наведе-
ним занимањима; држављанство Републике Србије; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
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Закона о основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених), оверен препис или фото-
копију дипломе о стручној спреми, уверење о поло-
женом стручном испиту (уколико кандидат има поло-
жен стручни испит). Лекарско уверење се доставља 
пре закључења уговора о раду, док је установа дужна 
да по службеној дужности прибави уверење да кан-
дидат није осуђиван за горенаведена кривична дела. 
Пријаве слати поштом или лично доставити на адре-
су установе. Контакт телефон: 016/891-137.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
16221 Велика Грабовница

тел. 016/3481-602

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запосленог са функције

УСЛОВИ: да кандидат поседује врсту и степен стру-
чне спреме у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/2002,4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 
4/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010, 11/2012 
и 15/2013); одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми и доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству). Лекар-
ско уверење о психофизичкој способности за рад са 
децом кандидата прилаже се пре закључења уговора 
о раду. Уверење из казнене евиденције о неосуђи-
ваности за горенаведена кривична дела - прибавља 
школа по службеној дужности. Кандидати који буду 
испуњавали услове конкурса пре доношења кона-
чне одлуке о избору биће упућени на проверу спо-
собности за рад са децом и ученицима, а на основу 
ужег избора директора, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. О месту и датуму провере кандидати 
ће бити обавештени по истеку рока за подношење 
пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
адресу школе.

ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17

Наставник у сва звања за ужу област 
Конфекцијска технологија

почев од 01.04.2015. године

УСЛОВИ: завршен технолошки факултет - текстилни 
смер; завршене докторске, магистарске или специја-
листичке студије из научне области за коју се бира; 
четири године радног искуства у настави.

Сарадник у настави за ужу област Дизајн 
текстилних производа

са 50% радног времена, на одређено време од 
годину дана, почев од 01.01.2015. године

УСЛОВИ: завршен факултет примењених уметности, 
смер дизајн текстила; да је кандидат студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам и најмање девет из групе предмета за коју 
се бира.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене Законом о високом образовању, Пра-
вилником о систематизацији радних места у школи и 
Правилником о избору у звање наставника и сарад-
ника. Пријаве са прилозима (опширна биографија 
са освртом на стручни рад, докази о испуњености 
услова и школској спреми, списак научних радова са 
радовима, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о неосуђиваности), подносе се секретаријату 
Високе струковне школе за текстил, Вилема Пушмана 
17, 16000 Лесковац. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ЛОЗНИЦА

ОШ „БРАЋА РИБАР“
15317 Доња Борина
тел. 015/7796-048

Наставник математике
са 44% норме, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образо-
вање за наставника основне школе, у складу са чла-
ном 8 и чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
52/2009, 72/2011 и 55/2013) и Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. Уз пријаву доставити: радну 
биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци, копију личне карте (за чипо-
ване личне карте потребна је копија са подацима 
приказаним на електронском читачу). Лекарско уве-
рење се подноси пре закључења уговора о раду, а 
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Избор 
између пријављених кандидата биће извршен у року 
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од 30 дана од истека рока за пријаву на оглас, након 
извршене претходне провере психофизичких способ-
ности кандидата. Проверу психофизичких способ-
ности кандидата за рад врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве слати на адресу школе, у року од 
8 дана од дана објављивања, са назнаком: „За кон-
курс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

НИШ

ОШ „РАТКО ВУКИЋЕВИЋ“
18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5

тел. 018/522-209

Наставник историје
са 25% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: врста образовања у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13): професор исто-
рије, професор историје и географије, дипломирани 
историчар, мастер историчар, дипломирани истори-
чар - мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани - мастер треба да 
имају завршене основне академске студије историје. 
Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и 
услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). У радни однос може да 
буде примљено лице под условима прописаним зако-
ном, и ако има: одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду); да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа по служ-
беној дужности); држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат уз пријаву доставља, у оригиналу 
или у овереној фотокопији: извод из матичне књи-
ге рођених/венчаних, доказ о одговарајућем образо-
вању, доказ о држављанству РС, доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА 
ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“

18220 Алексинац 
Тихомира Ђорђевића 10

тел. 018/800-109

Конкурс објављен 05.11.2014. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: наставник биологије, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог.

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

тел. 018/290-005

Наставник ликовне културе
са 40% радног времена, за рад у двојезичном 

одељењу, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11 и 55/13) 
и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 55/2013): дипломирани сликар; академски сликар 
- ликовни педагог; академски графичар - ликовни 
педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипло-
мирани сликар - професор ликовне културе; дипло-
мирани графичар - професор ликовне културе; 
дипломирани вајар - професор ликовне културе; 
дипломирани графички дизајнер - професор ликовне 
културе; дипломирани уметник нових ликовних 
медија - професор ликовне културе; дипломирани 
уметник фотографије - професор ликовне културе; 
дипломирани сликар - професор; дипломирани вајар; 
дипломирани вајар - професор; дипломирани гра-
фички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње 
архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; 
дипломирани графичар; дипломирани графичар - 
професор; професор ликовних уметности; наставник 
ликовне уметности; мастер ликовни уметник (завр-
шене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизај-
на); мастер примењени уметник (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна); мастер 
конзерватор и рестауратор (завршене основне ака-
демске студије из области ликовне уметности, однос-
но примењене уметности и дизајна); мастер дизај-
нер (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); лице са завршеним факултетом лилко-
вних уметности; лице са завршеним факултетом при-
мењених уметности; лице са завршеним факултетом 
примењених уметности и дизајна; знање енглеског 
језика ниво Б2; држављанство Републике Србије; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима (уверење доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду); да кандидат није 
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осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља школа 
по службеној дужности); знање језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву достави-
ти: оверен препис/фотокопију дипломе или уверења 
(уколико диплома још није издата) о стеченом обра-
зовању, уверење надлежне високошколске установе 
да лице има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; кандидати који су у току студија положили 
испит из педагогије и психологије или су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу, достављају 
уверење надлежне високошколске установе о поло-
женим испитима из педагогије и психологије, однос-
но уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ о знању енглеског језика - ниво Б2 (ори-
гинал или оверена фотокопија), стеченом на неком 
од филолошких факултета у Србији или други одго-
варајући доказ о нивоу знања енглеског језика Б2 
који се стиче на British Council; уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверена копија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверен препис); доказ о знању српског јези-
ка (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); радну биографију - CV 
(осим за лица која први пут заснивају радни однос). 
Психолошку процену способности за рад са ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Непотпуне, 
неблаговремене и неисправне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве доставити поштом или лично на 
горенаведену адресу.

Школски педагог
са 80% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11 и 55/13) 
и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 55/2013): професор педагогије; дипломирани 
педагог - општи смер или смер школске педагогије; 
дипломирани школски педагог - психолог; дипломи-
рани педагог; мастер педагог; дипломирани педагог 
- мастер; држављанство Републике Србије; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са уче-
ницима (уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по 
службеној дужности); знање језика на ком се оства-

рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: 
оверен препис/фотокопију дипломе или уверења 
(уколико диплома још није издата) о стеченом обра-
зовању; уверење надлежне високошколске установе 
да лице има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; кандидати који су у току студија положили 
испит из педагогије и психологије или су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу, достављају 
уверење надлежне високошколске установе о поло-
женим испитима из педагогије и психологије, однос-
но уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверен пре-
пис); доказ о знању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); радну биографију - CV (осим за лица која 
први пут заснивају радни однос). Психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Непотпуне, неблаговре-
мене и неисправне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве доставити поштом или лично на горенаве-
дену адресу.

Васпитач у припремном предшколском 
одељењу

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11 и 55/13); 
држављанство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима (уве-
рење доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа по службеној 
дужности); знање језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен 
препис/фотокопију дипломе или уверења (уколико 
диплома још није издата) о стеченом образовању; 
уверење надлежне високошколске установе да лице 
има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; кандидати 
који су у току студија положили испит из педагогије 
и психологије или су положили стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, достављају уверење надлежне 
високошколске установе о положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно уверење о поло-
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женом стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена копија, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверен препис); доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); радну биогра-
фију - CV (осим за лица која први пут заснивају радни 
однос). Психолошку процену способности за рад са 
ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. 
Непотпуне, неблаговремене и неисправне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве доставити поштом 
или лично на горенаведену адресу.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: најмање средње образовање; завршен 
уводни модул за педагошког асистента; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима (уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду); да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа по службеној 
дужности); знање језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад; познавање ромског језика. Уз 
пријаву доставити: доказ о стеченом образовању 
(оригинал или оверен препис/фотокопија), доказ о 
завршеном уводном модулу за педагошког асистен-
та, уверење о држављанству РС (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверен препис), 
доказ о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку), доказ о познавању ромског језика, радну биогра-
фију - CV (осим за лица која први пут заснивају рад-
ни однос). У поступку избора педагошког асистента 
прибавља се мишљење надлежног органа јединице 
локалне самоуправе. Непотпуне, неблаговремене и 
неисправне пријаве неће бити разматране. Пријаве 
доставити поштом или лично на горенаведену адре-
су.

НОВИ ПА ЗАР

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Осаоница, 36314 Штитаре

тел. 020/351-393

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да уз пријаву доста-
ве следећа документа: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, потврду да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење да кандидат није прекр-
шајно кажњаван из области ЈРМ-а у последње две 
године, као и да се против њега не води прекршајни 
поступак из области ЈРМ-а, уверење да кандидат није 
кривично осуђиван и да се против кандидата не води 
кривични поступак, лекарско уверење о здравственој 
способности за рад. За наведено радно место неоп-
ходно је да кандидат поседује образовање у складу 
са чланом 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13). У погледу степена и врсте образовања, кан-
дидат треба да испуњава услове према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, 
бр. 11/2012 и 15/2013). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и на број телефона: 020/351-393 или на адресу 
школе.

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

Наставник српског језика
на одређено време

Наставник физике
на одређено време

Наставник физике
са 10% норме часова, на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу струч-
ну спрему, да је држављанин Републике Србије, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, да није осуђиван у смислу чла-
на 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву поднети сле-
дећа документа: доказ о стручној спреми, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Документа слати на адресу школе.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије

тел. 020/334-031

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
потребно је да кандидат поседује одговарајуће висо-
ко образовање предвиђено чланом 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012), као и да испуњава услове 
предвиђене чланом 120 Закона о основама система 
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образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013). Уз захтев доставити: 
доказе о стеченом одговарајућем образовању, доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на одгова-
рајућој високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, уверење о држављанству. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу школе.

НОВИ С А Д

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56

тел. 021/864-067

Конкурс објављен 05.11.2014. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се у целости.

ИСПРАВКА КОНКУРСА 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Конкурс објављен 05.11.2014. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се за радно место: 
ванредни професор за ужу област Теоријска 
електротехника, и треба да гласи: доцент или 
ванредни професор за ужу област Теоријска 
електротехника.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни професор за ужу научну област 
Ентомологија

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука из области 
заштите биља.

Ванредни професор за ужу научну област 
Пољопривредна техника

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука из области 
пољопривредне технике или других техничких наука.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Репродукција животиња

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука из области 
сточарства.

Доцент за ужу научну област Болести 
животиња и хигијена анималних 

производа
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицинских наука - ветеринарска 
медицина или доктор ветеринарских наука.

Асистент за ужу научну област Хемија и 
биохемија

УСЛОВИ: природно-математички факултет, област 
хемија и биохемија. Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 - аут. тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да доста-
ви доказе о испуњености услова по овом конкурсу: 
биографске податке, научне и стручне радове, као и 
доказе о њиховом објављивању (уверења о настав-
ку студија за сарадничка звања). Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
достављати на адресу: Универзитет у Новом Саду, 
Пољопривредни факултет (за конкурс), 21000 Нови 
Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад 

Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента за ужу област 
Теорије и интерпретације геометријског 

простора у архитектури и урбанизму

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонска 
струка, услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу 
област Електроенергетика

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електро 
струке, услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и 
пријем у радни однос (навести прецизан назив уже 
области) и доказе о испуњености услова конкурса: 
краћу биографију, оверене фотокопије диплома и 
додатка дипломи, доказ о држављанству, оригинал-
ни извод из матичне књиге рођених, уверење да кан-
дидат није кривично гоњен, свим дипломама стече-
ним у иностранству потребно је приложити и доказ о 
нострификацији, списак објављених научних радова, 
књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу за свако радно место посебно. Комисија ће 
разматрати само благовремене и потпуне пријаве. 
Конкурс за наставнике је отворен 15 дана од дана 
објављивања, а за сараднике је отворен 7 дана од 
дана објављивања.
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СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
„ХИПОКРАТ“

21000 Нови Сад
Дечанска 9

тел. 021/6419-471
е-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

Професор практичне наставе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: виши санитарни техничар.

Професор медицинске групе предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста микробио-
логије.

Професор медицинске групе предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста епидеми-
ологије.

Професор медицинске групе предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста хигијене.

Професор стоматолошке групе предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стома-
толошке протетике.

Професор стоматолошке групе предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста ортопе-
дије вилице.

Професор стоматолошке групе предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста боле-
сти зуба и ендодонције.

Професор стоматолошке групе предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста за дечју 
и превентивну стоматологију.

Професор стоматолошке групе предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста паро-
донтологије и оралне медицине.

Професор стоматолошке групе предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста оралне 
хирургије.

ОСТАЛО: Општи услови: кандидат треба да испуња-
ва и опште услове из чл. 120 став 1 тач. 1-4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат 
мора да има високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
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 пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат треба да има стечену врсту 
образовања прописану Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 
8/2011 и 9/2013). Уз пријаву на конкурс приложити: 
уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, копију личне карте/или очитану 
личну карту. Документацију доставити у оригиналу 
или у овереној копији. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима као доказ подноси се пре закључења 
уговора о раду и не може бити старије од 6 месеци. 
Проверу психофизичких способности за рад са уче-
ницима вршиће надлежна служба за запошљавање, 
на захтев установе, након прављења ужег избора 
кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих 
послова о испуњености услова за пријем у радни 
однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - службено при-
бавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом сла-
ти на адресу школе или непосредно предати радним 
даном, у времену од 10,00 до 14,00 часова, у управи 
школе.

ПАНЧЕВО

МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО“
26000 Панчево, Браће Јовановић 103

тел. 013/316-396

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

детета

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом, и 
ако има: 1) одговарајуће образовање: дипломирани 
правник - мастер или дипломирани правник који је 
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стекао високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; 4) држављанство Републике Србије. Докази 
о испуњености услова из тач. 1 и 4 - подносе се уз 
пријаву на конкурс, из тачке 2 - пре закључења уго-
вора о раду, а доказ из тачке 3 - прибавља школа. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да прило-
же следећа документа, у оригиналу или као оверену 
фотокопију: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
диплому или уверење о стеченом образовању. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
26220 Ковин, Цара Лазара 197

тел. 013/744-894

Директор
за мандатни период од четири године

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; одго-
варајуће високо образовање прописано чл. 8 ст. 2 
Закона о основама система обазовања и васпитања; 
положен испит за лиценцу - дозволу за рад, у скла-
ду са горенаведеним образовањем; завршена обука 
и положен испит за директора установе; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања из тачке 2; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ изабрани кандидат доставља при закљу-
чењу уговора о раду); познавање језика на ком се 
спроводи образовно-васпитни рад; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела пред-
виђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (прибавља школа). 
Потребни докази: уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико образовање није стечено 
на српском језику), оригинал или оверена копија уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу, потврда о радном стажу у области обра-
зовања и васпитања, оригинал или оверена копија 
уверења о положеном испиту за директора установе, 
радна биографија, оквирни план рада за време ман-
дата. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаву доставити лично или 
препорученом пошиљком, на горенаведену адресу. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве које не садрже уверење 

о положеном испиту за директора установе биће узе-
те у разматрање и изабрани кандидат биће у обавези 
да положи односни испит у законском року. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе.

ПОЖ АРЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“
12311 Мало Црниће

тел. 012/280-012

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са боловања

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено рад-
но место треба да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 8 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: доказ да поседује одго-
варајуће образовање (оверену фотокопију уверења 
или дипломе), доказ да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са ЕСПБ (потврда - уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју оства-
рених бодова, односно положеним испитима или ове-
рену копију уверења о положеном стручном испиту 
- испиту за лиценцу), да је држављанин Републике 
Србије (уверење о држављанству РС, не старије од 6 
месеци, оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених (оверена фотокопија). Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) - изабрани 
кандидат у обавези је да достави пре закључивања 
уговора. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Доказ о неосуђиваности за кривична дела 
предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - прибавља 
школа по службеној дужности. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Фотокопије докумената које нису оверене од стране 
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надлежног органа неће се узети у обзир. Школа није 
у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве 
слати на адресу школе.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
36310 Сјеница, Јаворска 1

тел. 020/741-037

Професор разредне наставе - кућне 
наставе

на одређено време до краја школске 
2014/2015. године, тј. до 31.08.2015. године

Професор информатике - изборни прдмет
за 10 часова, на одређено време до повратка 

раднице са трудничког боловања

Професор српског језика
за 17 часова

Професор ликовне културе
за 17 часова, на одређено време до повратка 

раднице са трудничког боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/2014), кандидат 
треба да испуњава и услове утврђене Законом о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 - даље: Закон), однос-
но да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад, да испуњава услове из члана 8 став 
2, закона - да поседује одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске или 
специјалистичке струковне студије), по пропису које 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
као и образовање из члана 8 став 4 закона, који пред-
виђа да кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно у складу са чланом 121 став 
10 Закона - наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 8 став 4 Закона. Кандидати треба да испуња-
вају и услове у погледу степена и врсте образовања 
прописане Правилником о степену и врсти образо-

вања наставника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно - васпитни рад из изборних пред-
мета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гланик“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат је дужан да 
достави пријаву са основним подацима о себи, рад-
ну биографију (осим за лица која први пут заснивају 
радни однос) и следеће доказе (у оригиналу или ове-
рене копије, не старије од 6 месеци): диплому или 
уверење о стеченом образовању, у складу са чланом 
8 став 4 Закона доказ (уверење, додатак дипломе, 
потврде или други одговарајући документ) о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова у праксе у устано-
ви, у складу са Европским системе преноса бодова 
- издато од стране одговарјуће високошколске уста-
нове, односно у складу са чланом 121 став 10 Закона 
- потврду или други одговарајући доказ (документ) о 
положеним испитима из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испи-
ту, односно о положеном испиту за лиценцу; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; 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 висококошколске 
установе. Доказ о испуњености услова из члана 120 
став 1 тачка 2 Закона - да кандидат има психичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља пре закључења уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван за кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона - прибавља школа. Директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну проверу - психолошку процену за рад са децом и 
ученицима, у року од осам дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака. Уколико је већ извршена психолошка 
процена способности кандидата (у пероду од 6 месе-
ци пре истека рока за пријаву на конкурс) назначити 
на пријави када и где је извршена процена. Директор 
доноси одлуку о избору наставника у року од 8 дана 
од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима.

ОШ „ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО“
31300 Пријепоље, Велика Жупа

Наставник српског језика
са 50% норме (9 часова недељно), на одређено 

време до краја школске године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
под условима прописаним законом, и ако има: одго-
варајуће образовање - Правилник о врсти стручне 
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спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/08, 11/089, 11/12); пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство РС; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОШ „ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО“

31300 Пријепоље, Велика Жупа

Конкурс објављен 29.10.2014. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: библиотекар, са 60% норме, на одређе-
но време. За остала радна места конкурс је 
непромењен.

ПРОКУПЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 
ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19

тел. 027/329-607

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 
594, од 05.11.2014. године, поништава се за 
радна места: професор математике, са 66,6% 
норме и помоћни радник - хигијеничар.

ИСПРАВКА КОНКУРСА 
ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

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

Конкурс објављен 12.11.2014. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се за радно место: 
наставник историје, на одређено време до 
повратка запослене са функције в.д. директо-
ра, и треба да стоји: за 85% норме, до поврат-
ка запослене са функције в.д. директора шко-
ле. Преостали део текста је непромењен.

СМЕДЕРЕВО

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

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено време 

(замена), за рад у истуреном одељењу у Новом 
Селу

УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих услова 
испуњавају и посебне услове прописане чл. 121 и 122 
Закона о основама система образовања и васпитања. 

Уз пријаву потребно је да кандидати доставе оверене 
копије докумената - не старије од 6 месеци, којима 
доказују да испуњавају услове огласа: диплому о сте-
ченом стручном образовању, лекарско уверење, уве-
рење да нису осуђивани или под истрагом, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено време 

(замена), за рад у Марковцу

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове прописане чл. 121 
и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву кандидати достављају оверене 
копије докумената - не старије од 6 месеци, којима 
доказују да испуњавају услове огласа: диплому о сте-
ченом стручном образовању, лекарско уверење, уве-
рење да нису осуђивани или под истрагом, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

Наставник разредне наставе
на одређено време, за рад у истуреном 

одељењу у Ракинцу

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове прописане чл. 121 
и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву кандидати достављају оверене 
копије докумената - не старије од 6 месеци, којима 
доказују да испуњавају услове огласа: диплому о сте-
ченом стручном образовању, лекарско уверење, уве-
рење да нису осуђивани или под истрагом, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ“
11317 Лозовик

тел. 026/831-741

РЕДОВНА НАСТАВА - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

Наставник географије
са 75% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће 
струке, услови из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ФУНКЦИОНАЛНО ОСНОВНО  
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ:

Наставник српског језика
на одређено време, за 39,04% радног времена

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 51  19.11.2014.  |  Број 596 |   

Наставник разредне наставе
на одређено време, за 61,72% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време, за 26,07% радног времена

Наставник математике
на одређено време, за 39,35% радног времена

Наставник информатике, за предмет 
Дигитална писменост

на одређено време, за 15,41% радног времена

Наставник физике
на одређено време, за 9,4% радног времена

Наставник хемије
на одређено време, за 9,4% радног времена

Наставник за предмете: биологија и 
примењене науке

на одређено време, за 16,38% радног времена

Наставник географије
на одређено време, за 9,4% радног времена

Наставник историје и предузетништва
на одређено време, за 16,52% радног времена

Наставник предмета: Основне животне 
вештине и Одговорно живљење у 

грађанском друштву
на одређено време, за 24,30% радног времена

Андрагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: услови из чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања.

ОСТАЛО: за сва наведена радна места рад се заснива 
на одређено време за период до 30.06.2015. године, 
осим за андрагошког асистента, који заснива радни 
однос до 31.08.2015. године, ради извођења наставе 
по Програму образовања одраслих. Кандидати тре-
ба да испуњавају услове прописане Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, васпитача и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 
2/09, 4/09, 9/09 и 3/10) и да су прошли и савладали 
Интегрални програм обуке за остваривање функцио-
налног основног образовања одраслих, са појединач-
ним модулима - доказ: уверење о савладаном програ-
му обуке за остваривање ФООО. За све наставнике 
потребно је да поседују VII степен стручне спреме, 
а андрагошки асистент - IV степен стручне спреме; 
држављанство Републике Србије; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 

1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Фотокопије тражених докумената морају 
бити оверене, уверење о некажњавању прибавља 
школа, а лекарско уверење доставиће кандидат пре 
закључења уговора о раду.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Наставник техничког и информатичког 
образовања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен и 
врсту школске спреме: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; звање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 6/96...3/2010); образовање из психо-
лошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; држављанство Републике србије; да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - одго-
варајуће уверење прибавља школа по службеној 
дужности; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Кандида-
ти уз пријаву подносе: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
образовању из психолошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); биографију 
- CV (уколико је лице са радним искуством - подат-
ке о радном искуству и пословима које је обављао). 
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре 
потписивања уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору наставника и стручног сарадника, директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности за рад са учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у обзир. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
за директора основне школе може бити изабрано 
лице које испуњава и услове прописане чланом 8 став 
2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13): да поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; да поседује одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, за педагога или психо-
лога, из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да поседује дозволу за 
рад - лиценцу - положен стручни испит за наставни-
ка, педагога или психолога; да је савладао обуку и 
да има положен испит за директора установе (након 
доношења подзаконског акта који ће прописати про-
грам обуке, програм испита, начин и поступак пола-
гања испита за директора, изабрани кандидат биће у 
обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора установе); најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс кандидат подноси: радну биографију; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оверен препис 
или оверену оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно лиценци за наставника 
или стручног сарадника; потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања као доказ да има 
најмање 5 година рада у области образовања и вас-
питања, а након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал потврде од послодавца о радном стажу и 
пословима које је обављао); доказ о обуци и положе-
ном испиту за директора установе (изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност); доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће обра-

зовање није стечено на том језику) - оверен препис 
или оверену фотокопију; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена копија, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); фотокопију личне 
карте и радне књижице; лекарско уверење надлежне 
здравствене установе - медицине рада да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (оригинал, не старији од 6 месе-
ци) - препоручљиво је доставити уз пријаву, а пре 
разматарања пријава са документацијом од стране 
Школског одбора и доношења одлуке о избору како 
би се благовремено утврдила испуњеност законом 
утврђених услова за избор директора и комплетна 
документација доставила надлежном министарству 
на сагласност; уверење надлежног суда да се против 
кандидата не води истрага, односно кривични или 
други поступак; остала документа која могу послужи-
ти као доказ о стручним и организационим способнос-
тима приликом доношења одлуке о избору (факул-
тативно), а ако се поднесу морају бити оригинали 
или оверене фотокопије. Уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела из члана 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа службеним путем. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
По добијању сагласности Министарства на одлуку о 
избору директора школе, свим кандидатима по кон-
курсу биће уручена одлука о избору. Пријаве са доку-
ментацијом достављају се непосредно секретаријату 
школе или поштом на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс за директора школе“, лично, радним дани-
ма, у времену од 08,00 до 13,00 часова или поштом. 
Додатне информације могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 022/471-863.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
22244 Адашевци, Фрушкогорска 3

тел. 022/737-224, 737-254
e-mail: оsvukkaradzic@open.telekom.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 59 став 
5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013), односно да има одговарајуће образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 55/2011 и 55/2013) за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога, доз-
волу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе (с обзиром да програм обуке за директора 
школе и Правилник о полагању испита за директора 
школе нису донети, изабрани кандидат биће у обаве-
зи да у законском року положи испит за директора) 
и најмање пет година рада у установи на послови-

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 53  19.11.2014.  |  Број 596 |   

ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, односно да је наставник и струч-
ни сарадник лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, у 
складу са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично 
тумачење, 97/2008, 99/2014); да испуњава услове из 
члана 120 став 1 тачке 1-5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, односно да има одго-
варајуће образовање, психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс за директора школе кандидат подноси: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал или оверену 
фотокопију о положеном испиту за лиценцу (дозво-
ла за рад), односно стручном испиту, потврду (шко-
ле) о раду у области образовања (најмање 5 годи-
на) и уверење о држављанству. Лекарско уверење 
доставља се накнадно, након што орган управљања 
донесе одлуку о избору кандидата. Школа прибавља 
уверење да кандидат није осуђиван. Директор шко-
ле бира се на период од четири године. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве се подносе лично или поштом 
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора 
школе“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПЧЕЛИЦА“

22000 Сремска Митровица, Марко Перичин 
Камењар 16

тел. 022/624-398, лок. 111

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће обра-
зовање: средње образовање - медицинска сестра - 
васпитач; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на ком се остварује васпит-
но-образовни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 

треба да приложе: диплому о стеченом образовању 
(оверену фотокопију), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старији од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању 
језика на ком се остварује васпитно-образовни рад 
(диплома о стеченом образовању на језику оствари-
вања образовно-васпитног рада). Доказ који се одно-
си на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом подноси се приликом пријема у радни 
однос (лекарско уверење), а доказ који се односи 
на неосуђиваност кандидата - прибавља установа. 
На пријави за конкурс обавезно назначити на које 
место кандидат конкурише. Претходну проверу пси-
хофизичких способности кандидата за рад са децом, 
који испуњава услове конкурса, вршиће надлежна 
служба за послове запошљавања. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Документација предата 
на конкурс се не враћа поштом. Кандидати је могу 
преузети након коначности одлуке, на лични захтев, 
у секретаријату установе. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на адресу установе или доставити 
лично, а ближе информације могу се добити на број 
телефона: 022/624-398, лок. 111.

СУБОТИЦА

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са боловања, за рад на српском 
наставном језику

УСЛОВИ: високо, више образовање, професор раз-
редне наставе, наставник разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом;професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, 
професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу. Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање прописано чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да 
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 образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије 
и знање језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Наставник мора да има образовање из психо-
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лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Наставник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има горенаведено образовање. На 
основу члана 121 став 7 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, послове наставника и 
стручног сарадника, осим за ромски језик, може да 
обавља лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на језику на ком се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, доказ да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, који подносе лица из члана 8 
став 2 и 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење високошколске установе) или 
доказ да је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или оверену фотокопију положе-
ног стручног испита или испита за лиценцу и доказ 
о испуњености услова из члана 121 став 7 Закона о 
основама система образовања и васпитања - оверену 
фотокопију сведочанства или дипломе да је средње, 
више или високо образовање стекао на језику на ком 
се остварује образовно-васпитни рад или доказ да 
је положио испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Лекарско уверење 

да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Психолош-
ку процену способности кандидата за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих поступака. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - прибавља школа. Пријаве на конкурс слати 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

УЖИЦЕ

ОШ „БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ“
31242 Кремна

тел. 031/3808-620

Помоћни радник - спремачица
за рад у ИО Мокра Гора, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: основна школа, испуњеност општих усло-
ва предвиђених Законом о раду; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство 
РС. Уз пријаву на конкурс поднети: уверење о завр-
шеном основном образовању и васпитању и уверење 
о држављанству. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Пријаве са потпуном документацијом слати 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

ИСПРАВКА КОНКУРСА 
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Конкурс објављен 29.10.2014. године у пуб-
ликацији „Послови“, исправља се за радно 
место: асистент за ужу научну област Ликовна 
култура, Методика наставе ликовне културе, 
у делу УСЛОВИ: студент докторских студија 
из одговарајуће области, који је претходне 
нивое студија завршио на учитељском факул-
тету, са укупном просечном оценом најмање 
08,00 из истих области и који показује сми-
сао за наставни рад, и гласи: УСЛОВИ: студент 
докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио на учитељском факултету, 
факултету ликовних уметности, ликовној ака-
демији, односно факултету примењених умет-
ности, са укупном просечном оценом најмање 
08,00 из истих области и који показује смисао 
за наставни рад; под истим условима се може 
изабрати у звању асистента и магистар нау-
ка из напред наведених области, коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

 Наука и образовање
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ЧАЧАК

ОШ „КИРИЛО САВИЋ“
32300 Ивањица 

Кирила Савића бб
тел/факс: 032/5661-209, 5661-421

e-mail: оsksavic@eunet.rs

Професор математике
на одређено време до 28.02.2015. године

Професор математике
за 90% радног времена,  

на одређено време до 28.02.2015. године

Професор француског језика
за 55% радног времена,  

на одређено време до 28.02.2015. године

Професор српског језика
за 28% радног времена,  

на одређено време до 28.02.2015. године

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 

изабране функције

Професор разредне наставе
на одређено време до 28. фебруара 2015. 

године

Професор енглеског језика
за 55% радног времена,  

на одређено време до 28. фебруара 2015. 
године

Професор физичког васпитања
на одређено време до 28. фебруара 2015. 

године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. На конкурс се могу пријавити лица која 
поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду испуњавају и посеб-
не услове утврђене чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс поднесу: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем факулте-
ту, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци). Уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Лекар-
ско уверење кандидат прилаже пре закључивања 
уговора о раду. Конкурс је отворен осам дана од 
дана објављивања. Пријаву са документима послати 
на адресу школе или лично предати у секретаријат 
школе, сваког радног дана, од 08,00 до 14,00 часова. 
Ближе информације могу се добити на број телефо-
на: 032/5661-209, сваким радним даном, од 08,00 до 
14,00 часова.

Ложач (руковалац парних котлова)
за рад у ИО Осоница, на одређено време до 

15.04.2015. године

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања послова 
ложача може бити примљен кандидат који испуњава 
услове прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања - III или IV степен струч-
не спреме, електро и машинобраварске струке. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: 
доказ о стручној спреми (диплома), извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци). Уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - прибавља школа. 
Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључи-
вања уговора о раду. Конкурс је отворен осам дана од 
дана објављивања. Пријаву са документима послати 
на адресу школе или лично предати у секретаријат 
школе, сваког радног дана, од 08,00 до 14,00 часова. 
Ближе информације могу се добити на број телефо-
на: 032/5661-209, сваким радним даном, од 08,00 до 
14,00 часова.

ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“
Горњи Милановац, Милоша Великог 11

тел. 032/711-180

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане 
чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр.72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за наставника школе, 
педагога или психолога; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (уверење при-
бавља школа); држављанство Републике Србије; да 
има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психо-
лога или педагога, односно положен стручни испит; 
завршену обуку и положен испит за директора (иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); најмање 5 годи-
на на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег високог образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ о поседо-
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вању лиценце за наставника или стручног сарадника, 
потврду о радном искуству искуству у области обра-
зовања и васпитања, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена копија, не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ о испуњености овог услова подноси се 
пре закључења уговора о раду), уверење да се про-
тив кандидата не води судски поступак (не старије од 
6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора шко-
ле. Доказ о положеном испиту за директора школе 
се не прилаже, јер није донет Правилник о полагању 
испита. Доказ да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела предвиђена чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - прибавља школа. 
Докази се подносе у оригиналу или у овереним фото-
копијама. Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-742, 226-503

Сарадник у настави за ужу научну област 
Менаџмент и операциона истраживања
на одређено време од једне године, са 33% 

радног времена

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је 
студије првог степена завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам. Поред општих услова, канди-
дати треба да испуњавају и услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању, као и услове прописане 
Статутом Универзитета и Статутом Факултета технич-
ких наука. Уз пријаву приложити: биографију, доказ 
о одговарајућој стручној спреми и доказ надлежног 
органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 
Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима 
о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: 
Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

 Наука и образовање

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

www.nsz.gov.rs
ВАША ПРАВА АДРЕСА

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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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

Како доћи до правих и проверених ин-
формација о могућностима за живот и рад 
у иностранству?

Миграциони сервисни центар (МСЦ) сва-
кодневно пружа индивидуалну помоћ и савето-
вање мигрантима и потенцијалним мигрантима 
о ризицима илегалне миграције и могућности-
ма за запошљавање у оквиру легалних мигра-
ција, упућује на релевантне локалне институције 
са циљем развијања индивидуалних знања и 
вештина и повећања могућности за запошља-
вање у земљи и иностранству. 

Све информације су обезбеђене у форми ин-
форматора о државама, који се могу скинути са 
српске странице сајта www.migrantservicecentres.
org или добити лично у просторијама МСЦ.

Информатори о државама садрже детаљне 
информације о могућностима запошљавања и 
студирања у иностранству, визним режимима, 
процедурама за добијање виза, радних и бора-
вишних дозвола, условима студирања, спајању 
породица, правима и подршци мигрантима у 
земљама дестинације, као и остале корисне ин-
формације за исељење или привремени одлазак 
у иностранство, али и о програмима реинтегра-
ције за повратнике у Србију.

Миграциони сервисни центри раде при фи-
лијалама НСЗ. Миграциони сервисни центар 
Београд: НСЗ - Филијала за град Београд, Косте 
Абрашевића 10, тел. 011/2416-836, 2407-730; Миг-
рациони сервисни центар Ниш: НСЗ - Филијала 
Ниш, Ратка Вукићевића 3, тел. 018/501-213; Миг-
рациони сервисни центар Нови Сад: НСЗ - Фи-
лијала Нови Сад, Алберта Томе 2, тел. 021/4885-
556, 4885-549; Миграциони сервисни центар 
Нови Пазар: НСЗ - Филијала Нови Пазар, Шабана 
Коче 18, тел. 020/330-047; Миграциони сервис-
ни центар Крушевац: НСЗ - Филијала Крушевац, 
Балканска 33, тел. 037/412-531; Миграциони сер-
висни центар Краљево: НСЗ - Филијала Краљево, 
Цара Душана 78, тел. 036/302-029; Миграциони 
сервисни центар Бор: НСЗ - Филијала Бор, 7. јули 
29, тел. 030/453-121, 453-123.

Особа сам са инвалидитетом и желим 
да нађем посао. Какве су моје могућности и 
које кораке ми ви предлажете? У последње 
време су актуелни јавни радови за особе са 
инвалидитетом, па вас молим да ми објас-
ните која је њихова сврха и шта после њих? 
То траје само шест месеци.

Законом о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом прописа-
на је обавеза послодаваца да запошљавају особе 
са инвалидитетом. 

НСЗ подстиче послодавце да у већем обиму 
испуњавају ову обавезу, одобравањем субвенција 
за запошљавање ових особа. 

С друге стране, и незапосленим особама са 
инвалидитетом у понуди су услуге у оквиру про-
грама професионалне рехабилитације: каријерно 
вођење и саветовање и програми радног оспо-
собљавања и обука.

НСЗ организује јавне радове у циљу запошља-
вања, очувања и унапређења радних способности 
незапослених особа са инвалидитетом, као и ради 
остваривања одређеног друштвеног интереса. 

На јавним радовима се запошљавају особе са 
инвалидитетом и/или асистенти, ради пружања 
персоналне асистенције особама са инвалидите-
том. Јавни радови се могу спроводити у облас-
тима: социјалних, хуманитарних и културних 
делатности, одржавања и заштите животне сре-
дине и природе и одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре.

Право на коришћење ових услуга стичете 
пријавом на евиденцију НСЗ као незапослена 
особа са инвалидитетом, чиме знатно повећавате 
своје шансе за запошљавање. 

Од вас се очекује да након пријаве активно 
учествујете у планирању своје професионалне 
каријере и предузмете иницијативу у тражењу 
посла.

МИГРАЦИОНИ СЕРВИСНИ 
ЦЕНТРИ
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АКТУЕЛНО   Европска недеља безбедности и здравља на раду

НЕСРЕЋЕ СЕ 
НЕ ДЕШАВАЈУ 

САМО 
ДРУГИМА

„Још не разумемо да улагање у безбедност на раду није трошак“, рекао је Александар Вулин, 
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

У оквиру Европске недеље без-
бедности и здравља на раду и 
кампање за здрава радна места, 
широм Европе су одржане кон-

ференције, радионице, панел-дискусије, 
а њихов циљ је упознавање стручњака 
из области безбедности и здравља на 
раду са начином и алатима за превази-
лажење стреса на радном месту.

„За раднике у Србији највећи стрес 
је када остану без посла или не при-
мају плату, а стресне ситуације треба 
посматрати пре свега са аспекта без-
бедности на раду. Министарство за рад 
поклања велику пажњу безбедности на 
раду, иако је то питање потцењено, јер 
се дешава другима, јер сматрамо да ће 
се несреће увек десити другима. Још не 
разумемо да улагање у безбедност на 
раду није трошак“, истакао је минис-
тар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Александар Вулин 

на конференцији „Управљање стресом 
на раду“, коју су организовали Управа 
за безбедност и здравље на раду при 
Министарству за рад и Европска аген-
ција за безбедност и здравље на раду. 

Вулин је нагласио да је минис-
тарство формирало радну групу за 
доношење новог закона о безбедности 
и здрављу на раду. Намера је, како је 
рекао, да радник на свом радном месту 
буде апсолутно сигуран, обезбеђен, да 
се зна шта је штета на раду, ко плаћа 
насталу штету и како се спречава. У 
сегменту безбедности на раду велику 
улогу, према Вулиновим речима, имају 
инспекцијске службе, а пре свега неоп-
ходна је свест о превентиви.

„Потребно је да унапред уложите 
како бисте сачували оно најважније - 
здравље и живот запосленог“, рекао је 
Вулин. 

Директорка Управе за безбедност 
и здравље на раду Вера Божић Тре-
фалт навела је да у отклањању стреса 
велику улогу има разговор послодавца 
и запосленог.

„Стрес је тесно повезан са мобин-
гом, а тај проблем је фактор 
ризика како за запослене 
тако и за послодавце. Да 
би посао био задовољство, 
радници и послодавци мо-
рају да разговарају“, рекла 
је Божић Трефалт и препо-
ручила увођење одређених 
програма за смањење стре-
са, попут спорта на послу 
или других метода релак-
сирања. 

Представник Савеза 
самосталних синдиката 
Србије Зоран Вујовић ис-
такао је да се стрес испоља-
ва пре свега кроз притисак 
послодаваца, мобинг, кон-

фузно постављене послове.
„Радник хоће да дође на посао где 

су обезбеђени услови рада, у сигур-
ну радну околину и где има адекват-
на лична заштитна средства“, рекао је 

Вујовић и додао да је најважније да се 
прописи у тој области примењују до-
следно.

Поводом Европске недеље безбед-
ности и здравља на раду огласио се и 
Синдикат радника грађевинарства и 
индустрије грађевинског материјала 
Србије, гране у којој су повреде на раду 
најчешће. И Синдикат радника грађе-
винарства и ИГМ Србије се придружује 
активностима синдиката широм Ев-
ропе, јер је интерес радника за здраве 
и безбедне услове рада већ годинама 
његова главна брига. Указују и да су 
ризици опаки и да резултирају вели-
ким бројем несрећа на радним мести-
ма и болестима запослених у сектору 
грађевинарства. Синдикат наводи и 
да највећи број послодаваца у грађе-
винарству не обезбеђује своја гради-
лишта како би радници били безбедни, 
не упућују раднике на периодичне ле-
карске прегледе како би били здрави, 
нити обезбеђују теоретску и практичну 
обуку радника како би се оспособили за 
рад на пословима високог ризика и у 
посебним условима. 

Затражили су од надлежних ин-
спекција да спроведу ригорозну при-
мену закона и уредби, укључујући пре-
кршајну и кривичну одговорност. 

„Од свих чланова нашег синдиката 
и запослених у сектору грађевинарства 
тражимо да нас стално обавештавају о 
градилиштима на којима нису преду-
зете мере заштите и безбедности грађе-
винских радника, а посебно о свим гра-
дилиштима која нису пријављена и која 
раде на црно, како бисмо заједничком 
активношћу утицали на затварање 
таквих градилишта“, наводи се у са-
општењу Синдиката радника грађеви-
нарства и ИГМ Србије.

А.Б.

   Погинуо радећи на црно

   Радник новосадског предузећа „Инобачка“ Мир-
ко Јовић из Новог Сада погинуо је на градилишту 
на Златибору, када је на њега са висине од неколи-
ко метара пала метална кука крана за коју се качи 
терет.
   Мирко Јовић, стар 65 година, у првом тренутку да-
вао је знаке живота, брзо је стигла хитна помоћ, али 
он је преминуо на путу ка ужичкој болници. Несрећа 
се догодила на градилишту апартманског насеља, 
близу кружног тока на Златибору, док је Јовић по-
магао при истовару арматуре са камиона. 
  Како је саопштено из Министарства за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања, Јовић је 
радио на градилишту извођача радова и инвести-
тора „Инобачка“ из Новог Сада без закљученог уго-
вора о раду. Напомиње се да за смртно страдалог 
на градилишту не постоји евиденција о оспособље-
ности за безбедан и здрав рад.
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АКТУЕЛНО   Одржан Сајам запошљавања 
у Пироту

У организацији Филијале Пирот НСЗ, у Спортској хали 
„Кеј“ одржан је други овогодишњи Сајам запошља-
вања у Пироту. Представило се 28 послодаваца, који 
су исказали потребе за радницима различитих зани-

мања и степена стручне спреме. У понуди је било 260 слобод-
них радних места. Велики број послодаваца и квалитетна по-
нуда различитих послова изазвали су велико интересовање 
незапослених, те је забележена посета преко 1000 тражила-
ца посла.

Драган Сикимић, заменик директора НСЗ, отварајући 
манифестацију истакао је значај активности Националне 
службе за запошљавање и свих релевантних партнера, у 
циљу стварања нових могућности за запошљавање и указао 
на позитивне трендове који се тренутно одвијају на тржишту 
рада Републике Србије.

Јелена Костић, директорка пиротске филијале НСЗ, 
изразила је задовољство што су на сајму присутни посло-
давци из целог Пиротског округа. Учеснике и посетиоце је  
поздравио и др Александар Ћирић, начелник Пиротског 

управног округа, који је посебно похвалио Националну служ-
бу за запошљавање, која овим видом манифестације доводи 
у директну везу незапослене и послодавце, при томе посебно 
истакавши успешну сарадњу НСЗ, Пиротског управног окру-
га и локалних самоуправа.

У име Општине Пирот, Горан Стаменовић, помоћник 
председника за привреду, потврдио је да ће успешна са-
радња НСЗ и локалне самоуправе, у циљу стварања могућ-
ности за запослење што већег броја лица, бити још ефикас-
нија у будућем периоду. 

Заменик директора НСЗ и начелник Пиротског управног 
округа уручили су уговоре корисницима програма активне 
политике запошљавања по одобреним захтевима за 2014. го-
дину - извођачима јавних радова на којима су ангажоване 
особе са инвалидитетом,  корисницима програма субвенције 
зараде ОСИ без радног искуства и корисницима субвенције 
за самозапошљавање.

Миљан Јонић

260 СЛОБОДНИХ 
РАДНИХ МЕСТА
Други овогодишњи сајам у Пироту 
окупио 28 послодаваца и више од 

1000 незапослених

ДО ПОСЛА ДЕСЕТ ШИВАЧА НЕДЕЉНО
Сарадња Филијале Суботица НСЗ и компаније „Гордон“

Од почетка сарадње позвано је око 700 незапослених, а уз директно 
посредовање запослило се око 300 људи

Већина суботичких младих жена може се похвалити 
да су производи светски познате марке „Калцедонија“ 
управо њихових руку дело. Наиме, ћерка фирма ком-
паније „Гордон“ налази се у Привредној зони „Мали 

Бајмок“ у Суботици. Национална служба за запошљавање - 
Филијала Суботица сарађује са фабриком „Гордон“ у посре-
довању у запошљавању радника, кроз разне активности. 

Компанија је редован учесник сајмова запошљавања, а 
саветници континуирано посредују у запошљавању канди-
дата, одржавајући групне информативне разговоре. Од јуна 
ове године разговори се одржавају једном недељно, у просе-
ку за око 30 лица, а након разговора кандидати се упућују на 
интервју код послодавца. У „Гордону“ се на недељном нивоу 
тражи око 20 кандидата за радно место шивача, а десет и 
добије посао.

Поред основних информација, кандидати добију и ин-
струкције за писање радне биографије, како би се на адеква-
тан начин припремили и представили послодавцу приликом 
конкурисања. Од почетка сарадње позвано је око 700 неза-
послених, обављени групни разговори са око 600 кандидата, 
упућено на интервју са послодавцем око 400, а уз директно 
посредовање се запослило око 300 људи. Само у октобру ове 
године позвано је око 120 лица, разговору је присуствовало 
100, а запослено 45. 

„Гордон“ у овом тренутку има преко 500 запослених, а 
планови за наредни период су да имају преко 1000 радника.

Елвира Сечи Ердман
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Преднацрт Грађанског законика, који се налази у јав-
ној расправи, предвиђа значајне новине - мере за 
подстицање рађања, као што је „демографска накна-
да“ за мајке које роде треће дете, и то до пунолетства 

најмлађег детета. 
„Преднацрт је предвидео дужност државе да финан-

сијским, пореским, радноправним, економским, социјалним 
и другим мерама и активностима подстиче рађање деце“, 
рекла је за „Танјуг“ чланица Комисије за израду ГЗ Олга 
Цвејић Јанчић.

Такође, предвиђено је да се подстицање рађања уређује 
посебним прописима, а понуђено је као алтернатива да се 
дода и нови став, којим би се у самом Законику конкретизова-
ла једна од погодности за подстицање рађања. Та погодност 
обухватила би право на „демографску накнаду“ мајкама које 

роде треће дете, и то до пунолетства најмлађег детета, с тим 
што би висину накнаде сваке године утврђивало Министар-
ство финансија, према датим финансијским могућностима.

„Комисија се при предлагању ове одредбе руководила 
потребом да се нешто конкретно предузме на подстицању 
рађања и врло опрезно предложила накнаду само за треће 
дете, а не и за већи број деце од троје“, навела је Цвејић Јан-
чић. Према њеним речима, није намера да се жене подстичу 
да се посвете само рађању и да за то добијају накнаду, него 
да се подстакну породице које планирају, односно разматрају 
рађање трећег детета, да се на то лакше одлуче, знајући да ће 
им држава финансијски помоћи.

„Одвајање финансијских средстава за подстицање 
рађања би требало да буде приоритет свих приоритета“, на-
поменула је Олга Цвејић Јанчић.

Приватног лекара опште 
праксе, педијатра и гинеко-
лога грађани ће ускоро моћи 
да изаберу о трошку здрав-
ственог осигурања, пише 
„Блиц“. То ће бити омогуће-
но кроз реформу примарне 
здравствене заштите, коју ће 
Министарство здравља запо-
чети до краја ове године.

„Без укључивања при-
ватних лекара у здравствени 
систем нећемо добити праву 
форму изабраног лекара. За 
то морају да се стекну усло-
ви, да се побољшају многе 
ствари у примарној заштити. 
Заједно са Удружењем при-
ватних лекара радимо на ма-
пирању приватних установа 
и услуга које оне пружају“, 
рекао је Златибор Лончар, 
министар здравља. Затим 
ће уследити акредитација 
приватних установа које ће 
морати да раде под једнаким 
условима као и државне.

„Здравствено стање и 
старосна структура нашег 
становништва су међу нај-
неповољнијима у Европи, а 
здравствени систем изнад 
свега неефикасан, о чему 

јасно говори наше последње 
место у Европи“, додаје ми-
нистар. Међутим, како каже, 
морамо да водимо рачуна о 
свим аспектима, да видимо 
шта реално можемо и који су 
наши капацитети.

Према његовим речи-
ма, једна од првих ствари 
које ће бити промењене 
јесте увођење хитне служ-
бе у домове здравља. Када 
се пацијент разболи, добије 
температуру или обич-
ну прехладу, лекар у дому 
здравља мораће да га пре-
гледа, иако тога дана нема 
заказано.

„Сваки дом здравља мо-
раће да има једну или више 
амбуланти у којима ће се 
примати сва хитна, акутна 
или неодложна стања, без 
заказивања, у обе смене. 
Тамо где буде простора ра-
диће и више лекара“, објас-
нио је Лончар. Много више ће 
се радити на скрининг про-
грамима за рано откривање 
карцинома дојке, дебелог 
црева и грлића материце.
Биће проширен и обим сто-
матолошких услуга.

АКТУЕЛНО   Које новине предвиђа 
Грађански законик

ДЕМОГРАФСКА 
НАКНАДА

Мајке које роде треће дете добијаће 
накнаду до пунолетства најмлађег 

детета

Реформа примарне здравствене заштите   
БЕСПЛАТНО И КОД ПРИВАТНИКА

    РЕКЛИ СУ
Александар Вулин: 

Наставља се ревизија 
инвалидских пензија

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин изјавио је да ће бити наставље-
на ревизија инвалидских пензија.

„Ревизија се наставља и трајаће докле год има инва-
лидских пензија. Бачена је љага на све инвалидске пен-
зионере бројним злоупотребама и бројним примерима 
злоупотреба. Мислим да је то управо и највећа услуга 
инвалидским пензионерима - да се већ једном та прича 
заврши“, рекао је Вулин.

Он је нагласио да су откривене злоупотребе заправо 
порука и за убудуће да се такво понашање не исплати, те 
да је држава спремна да и после 20 година истражи и от-
крије сваку злоупотребу. 

„Из поступка ревизије инвалидских пензија научили 
смо неке ствари, тачније, где су пропусти система, шта 
систем не види, не разуме“, рекао је Вулин.
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Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка пи-
тања Александар Вулин очекује да ће стопа незапослености 
до краја године бити спуштена или на 20 или испод 20 одсто. 
Вулин је на ТВ „Пинк“ рекао да би био велики успех уколико 
би стопа незапослености била спуштена на око 19 одсто.

Подсетивши да је ММФ још раније тражио да плате и 
пензије буду смањене на много вишој основи и да се то није 
могло прихватити, Вулин је најавио да ће од пензија на го-
дишњем нивоу бити уштеђено 25 милијарди динара.

„ММФ тражи реорганизацију и реструктурирање јавних 
предузећа и да држава престане да тим фирмама даје суб-
венције“, рекао је Вулин. По његовим речима, несхватљиво је 
да постоји предузеће које је монополско и има губитке, наво-
дећи пример ЕПС-а, да се годинама ценом електричне енер-
гије одржава социјални мир, јер би цена струје морала да 
буде значајно већа да би ЕПС потпуно економски пословао.

„У идућем буџету сва министарства и у номиналном из-
носу мораће да имају мање расходе, а у нашем министарству 
једино што се неће смањивати су социјална давања“, истакао 
је Вулин.

Државни секретар у Министарству привреде Драган 
Стевановић је у истој емисији рекао да мере које се спроводе 
у овом тренутку нису мерљиве и популарне, али да се прави 
ефекти очекују крајем 2015. и почетком 2016. године. Стева-
новић је прецизирао да од 502 фирме за 190 предузећа нико 
није показао интересовање, те да ће за њих Агенција за при-
ватизацију вероватно предложити стечај.

„Прихватили смо предлог за око 90 предузећа да иду по 
моделу продаје капитала, за десетак предузећа смо прихва-
тили предлог Агенције да иду по моделу стратешког парт-
нерства, док ће двадесетак предузећа ићи по моделу продаје 
имовине“, објаснио је Стевановић.

„Од пензија на годишњем нивоу биће уштеђено 25 милијарди динара“, рекао 
министар Александар Вулин

АКТУЕЛНО   До краја године незапосленост 20 или испод 20 одсто

ПАД СТОПЕ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Канцеларија за људска и мањинска права објавила је 
позив за младе припаднике албанске, бошњачке и ромске 
националне мањине, да се пријаве на конкурс за Програм 
стажирања за младе припаднике мањина у државним ин-
ституцијама у Србији.

Како је наведено у саопштењу, 10 нових стажиста добиће 
прилику да се у току шестомесечног плаћеног стажирања 
ближе упознају са радом државних институција, што им от-
вара могућност да стечена знања и искуства пренесу у своје 
локалне заједнице и дају допринос сопственој националној 
заједници, али и да добију значајну подршку за даљи развој 
професионалног живота, у смислу квалификација и науче-
них лекција.

„Млади ће током циклуса стажирања имати прилику да 
посете најважније државне институције, институције култу-
ре, али и да буду активни учесници обука и семинара у раз-
ним областима. Присуство и ангажовање младих свакако ће 
имати позитиван утицај и на институције које ће ове године, 
као и претходних, подржати реализацију Програма стажи-
рања, кроз менторство и непосредну подршку стажистима“, 
истакла је директорка Канцеларије за људска и мањинска 
права Сузана Пауновић.

Пауновићева је подсетила да је у претходном периоду 
кроз Програм стажирања прошло 39 стажиста, од чега 20 
припадника албанске националне мањине, 11 припадника 
бошњачке и 8 припадника ромске националне мањине, и то 

захваљујући финансијској подршци амбасада Велике Брита-
није и Холандије, Шведске агенције за међународни развој 
(СИДА) и Организације за европску безбедност и сарадњу.

Пријавни формулар и текст огласа са свим неопходним 
информацијама кандидати могу пронаћи на интернет стра-
ницама Канцеларије за људска и мањинска права - www.
ljudskaprava.gov.rs и Координационог тела Владе Србије за 
општине Прешево, Бујановац и Медвеђа - www.kt.gov.rs.

Конкурс за Програм стажирања за младе припаднике мањина

ШЕСТ МЕСЕЦИ СТАЖА У ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
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Ко има посла не одмара се и не спаја празнике. Многим 
фирмама и појединцима у Србији прешло је у навику 
да од два дана направе четири и празник претворе 
у распуст. Због тога се протеклих година могло чути 

да превише празнујемо и да такав луксуз себи не могу да 
приуште ни много богатије земље. Иако нас бије глас да во-
лимо да одсуствујемо са посла, законом је годишње прописа-
но свега десет нерадних празничних дана, што нашу земљу 
ставља на дно листе по броју државних празника који се про-
слављају нерадно.

Дан примирја у Првом светском рату, због којег смо се 
одмарали у уторак, 11. новембра, уведен је у календар нерад-
них дана пре три године. На том списку су, према Закону о 
државним и другим празницима, новогодишњи и божићни 
празници - 1, 2. и 7. јануар. Не ради се два дана ни за Дан др-
жавности Србије, који се обележава на Сретење, 15. фебруара, 
а празнује се и у време васкршњих празника - на Велики пе-
так, на дан Ускрса, који је увек у недељу, као и други дан овог 
празника. Дводневни Међународни празник рада се, такође, 
обележава нерадно, 1. и 2. маја.

За Драгану Динић, доктора социологије из Института 
за политичке студије у Београду, званични календар је једно, 
а незванични нешто сасвим друго. Према њеном мишљењу, 
проблем је што свако од нас има своје личне празнике, а чес-
то се спајају нерадни дани са викендом, па сваки државни 

празник постане мали распуст.
„Срби воле да празнују. Свако има имендан, рођендан, 

крсну и сеоску славу, јубилеје, годишњице, крштења. Ми 
волимо окупљања, да идемо у госте и да нам гости долазе, 
нема везе да ли су у питању породична славља или државни 
празници. Примера ради, на Западу се за Дан државности 
изађе на тргове и прослави, и то траје највише један дан. 
Код нас није празник ако га не спојимо са викендом“, каже 

Динићева и додаје да по Закону о раду сваки запослени има 
право да не ради на дан крсне славе, али та слава треба да се 
припреми, а постоји и њен други дан... По закону, то право је 
загарантовано и другим вероисповестима које обележавају 
верске празнике.

За разлику од Србије, у Јапану се у току године празнује 
чак 15 дана, а осим у јуну и августу, сваког месеца им је неки 
празник. Руси не раде 12 дана годишње, у већини европских 
земаља и САД нерадно је у просеку по 10 дана у току годи-
не, док у неким азијским земљама имају чак по 23 нерадна 
празнична дана.

Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца 
Србије, сматра да број празника у Србији није мали, иако их је 
само девет. Наглашава да би требало смањити број нерадних 
дана за, рецимо, Празник рада, па да се уместо два са посла 
одсуствује само један дан, односно 1. маја.

„Требало би обележити тај дан како доликује, а не ко-
ристити га за путовања и спајања. Верским празницима би 
можда требало дати дан више, с обзиром да су углавном 
породични и да код нас постоји традиција окупљања“, каже 
Атанацковић.

Вечерње новости

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   За спајање су „исплативи“ Нова година, Први мај и Ускрс

СРБИ ПРАЗНУЈУ САМО 10 ДАНА
Иако многи сматрају да пречесто славимо, ипак смо на дну европске лествице

      РУСИЈА: На Дан жена се не ради

   Према подацима са сајта руске амбасаде у Србији, ос-
новни празници који су и нерадни дани у Русији су - нового-
дишњи празници, који се славе од 1. до 5. јануара, Божић 
- 7. јануара, док се 23. фебруара обележава Дан бранилаца 
отаџбине. На Међународни празник жена - 8. март у Русији 
се не ради, као ни за 1. мај и Дан победе - 9. мај.
   Дан Русије се слави 12. јуна, а 4. новембра Дан народног 
јединства. Када празник пада за викенд, у Русији, као и у 
Србији, преноси се на радни дан.
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Европски суд правде донео је не-
давно пресуду по којој државе 
чланице Европске уније имају 
право да одбију финансијску по-

моћ незапосленим грађанима ЕУ који 
долазе у њихову државу само да би до-
били помоћ. Пресуда у случају такозва-
ног „социјалног туризма“, која се односи 
на један случај у Немачкој, могла би да 
успостави важан правни преседан за 
остатак ЕУ, пренео је Би-Би-Си.

Британски премијер Дејвид Ка-
мерон, у чијој држави је овај проблем 
постао акутан, пожурио је да поздрави 
одлуку суда у Луксембургу, окарак-
терисавши је као „једноставно здрав 
разум“. Оптужбе да су такозвани „ту-
ристи за социјалну помоћ“ злоупотре-
били један од основних приниципа ЕУ, 
принцип слободе кретања, подстакао 
је подршку евроскептичним партијама 
које се залажу за строжа ограничења 
када је имиграција у питању.

Камеронова Конзервативна пар-
тија већ је изгубила једно посланичко 
место у парламенту од Партије за не-
зависност Велике Британије, а суочава 
се са могућношћу да изгуби још једно, 
пред опште изборе у мају, које мора да 
освоји уколико жели да одржи плани-
рани референдум о чланству у ЕУ 2017, 
навео је АФП.

Ова одлука је преседан значајан за 
целу ЕУ, а донета је поводом случаја Ру-
мунке Елизабет Дано (25) која живи у 
Лајпцигу. Она добија 371 евро помоћи за 
сина рођеног 2010. године, али су локал-
не власти одбиле да јој исплаћују помоћ 
за незапослене, зато што није тражила 
посао, нема никакву професију и не зна 
немачки. Европски суд је стао на страну 
Лајпцига и решио да Дано и њен син не 
могу полагати право на боравак у Не-
мачкој, јер немају довољно средстава за 
живот.

Овај суд је истовремено одлучио и 
да имигранти из земаља Европске уније 
имају право да у другој држави ЕУ бо-
раве три месеца, а држава-домаћин за 
то време није дужна да им исплаћује 
социјалну помоћ. Ако имигранти остају 
у новој земљи дуже од три месеца, од-
носно до три године, њихово право на 
боравак зависи од способности да сами 
материјално обезбеђују себе и своју по-
родицу.

Одлуком којом је Немачкој дао 
право да незапосленим имигрантима 
из других држава чланица ЕУ не ис-
плаћује социјалну помоћ уколико су 
„економски неактивни“ или недовољ-
но активно траже посао, Европски суд 
је фактички укинуо широко распрос-
трањену праксу „социјалног туризма“ 
унутар ЕУ.

„Чланица ЕУ није у обавези да 
плаћа социјалну помоћ економски 
неактивним грађанима ЕУ, који своје 
право слободе кретања користе искљу-

чиво како би у другој држави чланици 
добили социјалну помоћ“, наводи се у 
пресуди.

Европска комисија је поздравила 
ову одлуку, наводећи да је она разјасни-
ла права грађана ЕУ у погледу примања 
социјалне помоћи и одбранила пози-
цију Уније по питању слободе кретања.

„Европска комисија је упорно ис-
тицала да је слобода кретања право на 
слободно циркулисање. То није право 
слободног приступа систему социјалне 
помоћи државе чланице и пресуда то 
потврђује“, рекла је портпаролка ЕК.

Немачка је због стабилне привре-
де, високих плата и мале незапосле-
ности магнет за европске грађане који 
искориштавају слободу кретања у ЕУ. 
Индустрији те земље, такође, мањкају 
радници. Број Бугара и Румуна који су 
стигли у Немачку, од јануара када су се 
правила променила, порастао је за 80 
посто, на 9.850, према службеним по-
дацима. На крају фебруара у земљи је 
живело близу 430.000 Бугара и Румуна, 
што је пет посто од 7,7 милиона страна-
ца у тој земљи.

Влада Немачке каже да већина 
долази у земљу легално, како би ради-
ли или студирали, но неки лажу да су 
самозапослени како би искористили 
социјалне накнаде или дечје додатке, 
а заправо немају никакве изгледе нити 
намеру да пронађу посао. Прошле го-
дине градоначелници 16 градова, међу 
којима су Келн, Хановер и Дортмунд, 
јавно су затражили помоћ због овог 
проблема. 

Немачка влада је крајем августа 
представила предлог закона о суз-
бијању „социјалног туризма“ из других 
држава чланица Европске уније, који 
предвиђа протеривање превараната 
који злоупотребљавају њен великодуш-
ни систем социјалне помоћи и забрану 
повратка на пет година. Закон би могао 
да ступи на снагу 2015. године. Такође, 
онима који злоупотребе систем уз про-
теривање прети и до три године затвора 
или новчана казна, буду ли проглашени 
кривима за лажне или непотпуне по-
датке о боравишном статусу. Државља-
ни ЕУ добијаће само привремене доз-
воле боравка, а они који желе дозволу 
боравка дужу од шест месеци мораће 
прво да докажу да имају шансе за по-
сао.  

Немачка ће увести и строже биро-
кратске контроле за социјалну помоћ, 
а влада ће градовима који су највећим 
делом одговорни за бригу о својим но-
вим суграђанима помоћи с 25 милиона 
евра, за финансирање трошкова стано-
вања и грејања.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Пресуда Европског суда правде

РАМПА ЗА СОЦИЈАЛНИ ТУРИЗАМ
Чланица ЕУ није у обавези да плаћа социјалну помоћ економски неактивним 

грађанима, који право слободе кретања користе како би у другој држави 
чланици добили социјалну помоћ

У спору Румунке Елизабете 
Дано са Лајпцигом, суд је одлу-
чио да она и њен син не могу 
полагати право на боравак у 
Немачкој, јер немају довољно 

средстава за живот

Они који се селе унутар ЕУ 
морају издржавати себе и 
породицу и не смеју бити 
„економски неактивни“
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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)


