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ДО ПОСЛА ЗА ЈЕДАН ДАН
ТЕМА БРОЈА  - У Србији се информационим технологијама 
бави 2.000 компанија, у којима ради 16.000 људи. Српске ИТ 

компаније у 2013. извезле софтвер у вредности од 230 милиона 
евра, што је за 30 одсто више него у 2012.
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УВОДНИК

ЗЕМЉА ЧУДА И ФЕНОМЕНА
Да Србија није само земља чуда већ и феномена, 

може се закључити из изјаве Миладина Ковачевића, 
директора Републичког завода за статистику. „Пад стопе 
незапослености у прошлој години за четири процентна 
поена, иако је индустријска производња опала за више 
од шест одсто, а бруто домаћи производ за два процента, 
без раста инвестиција, може се сматрати статистичким 
феноменом“, каже Ковачевић.

На основу података из Анкете о радној снази, коју 
спроводи Републички завод за статистику, списак неза-
послених у 2014. скраћен је за 117.000 имена, од којих 
је 80.000 било дугорочно незапослено. Посао код прива-
тника у току 2014. нашло је чак 89.000 људи, док је стопа 
незапослености младих смањена за пет одсто. О тим и 
другим подацима на страни Актуелно.

Да ли до посла може да се дође за један дан? Може - 
на филму, рекли би циници, само лети - додали би сезон-
ци, и зими - уверени су студенти Факултета техничких 
наука у Новом Саду. Српске ИТ компаније у 2013. извез-
ле су софтвер у вредности од 230 милиона евра, што је за 
30 одсто више него у 2012. У Србији се информационим 
технологијама бави 2.000 компанија, које запошљавају 
16.000 људи. Просечна плата Јава програмера, који има 
пет година искуства, у просечној фирми је око 1.200 
евра. О томе у нашој Теми броја. Зато и не чуди да су 
највеће нето зараде у Србији у децембру прошле годи-
не имали програмери и консултанти, у просеку 160.100 
динара, док су најниже плате у... пронаћи ћете на нашој 
трећој страни. 

Политика штедње и резање социјалних права у 
Словенији највише су погодили средњу класу и децу, по-
казује анализа Националног института за социјалну по-
моћ. Процењује се да је сиромашна свака пета породица 
која има децу, на шта највише утиче стање на тржишту 
рада, односно губитак радног места, али и смањивање 
социјалних права. О тим и другим економским кретањи-
ма у свету на страни Горе-Доле. 

Једна од некада главних узданица шпанске еконо-
мије - грађевинарство, на путу је опоравка. Према по-
дацима шпанског Министарства рада, од 2. децембра, 
у том сектору у новембру отворено је 10.000 радних 
места, што је, према речима портпарола Националне 
конфедерације у сектору грађевинарства, повезано са 
интензивирањем јавних радова. Вреди прочитати - али 
и размислити.

Док представници привреде сматрају да су трго-
вина и сектор услуга области у којима је сива економија 
најзаступљенија, такође у набавци (материјали, делови 
за фирму) и превозу (путни трошкови, гориво) - о чему 
пишемо на страни Актуелно - Драган Балтовски, ди-
ректор ЈКП „Погребне услуге“ Београд, указује на још 
један овдашњи феномен, тврдећи да се сива економија 
укоренила и у гробљима. 

„Буџет Србије сваке године губи од 30 до 50 мили-
она евра због сиве зоне у погребној делатности“, рекао је 
Балтовски, нагласивши да су каменоресци из Богатића 
и Шапца преузели београдска гробља и да само један од 
њих годишње подигне у Београду чак 500 споменика. 

Ето посла и за наше вредне порезнике. 

Милош Чолић
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„Етихад ервејз“ тражи врхунске угоститеље

ДАНИ ЗАПОШЉАВАЊА 
Национална авио-компанија Уједињених Арапских 

Емирата (УАЕ) „Етихад ервејз“ у више европских градова 
организоваће у фебруару дане запошљавања кабинског 
особља. Компанија је саопштила да дане запошљавања 
организује у Београду, Кијеву, Лондону, Милану и Риму, 
у потрази за особама са врхунским искуством у области 
угоститељских услуга, које би се придружиле кабинској 
посади.

У Абу Дабију авио-компанија ће имати разговоре са 
кандидатима искључиво по позиву, 4., 11., 18. и 25. фебру-
ара и дане отворених врата за менаџере за храну и пиће, 
а за главне куваре на лету 9. и 23. фебруара. Међународни 
дани запошљавања кабинског особља биће одржани 11. 
фебруара у Кијеву, 15. фебруара у Лондону, 16. фебруара у 
Београду, 22. фебруара у Милану и 25. у Риму.

Највеће нето зараде у Србији у децембру прошле го-
дине имали су програмери и консултанти, у просеку 
160.100 динара, а најниже плате запослени у турис-
тичким агенцијама - 21.334 динара, показују подаци 

Републичког завода за статистику.
На другом месту на листи најбоље плаћених су за-

послени у услужним делатностима и рударству, чије 
плате су у просеку износиле минулог децембра 140.681 
динар, затим у производњи дувана - 134.681, у произ-
водњи рачунара и електронских уређаја - 122.022 динара 
и запослени у финансијским услугама без осигурања - 
118.386 динара.

Веће зараде од 100.000 динара имали су и запослени 
у удружењима - просечно 114.564, управљачким делат-
ностима - 114.694 и у ваздушном саобраћају - 103.667 
динара.

Када је реч о најнижим нето примањима, друго ме-
сто после туристичких посленика заузимају запослени 
у сектору изнајмљивања и лизинга - 22.072 динара, за-
тим у помоћним делатностима у финансијским услуга-
ма - 23.846, припремању и послуживању хране и пића 

- 23.863, кинематографској, ТВ и музичкој продукцији - 
24.317 и прерађивачким делатностима - 24.877 динара 
динара.

Плате испод 30.000 динара имали су и радници 
у преради дрвета и производњи дрвених производа - 
26.788 динара, у производњи одеће - 27.667 и прозводњи 
саобраћајних средстава - 28.617 динара.

Министар просвете 
Срђан Вербић изјавио је да 
је главни задатак његовог 
министарства, независно од 
штајка који је у току, рацио-
нализација радних места у 
просвети, за шта постоје ре-
лативно једноставни меха-
низми. Вербић је на седници 
скупштинског Одбора за об-
разовање, науку, технолош-
ки развој и информатичко 
друштво рекао да је неоп-
ходно смањити број радних 
места у просвети, што ће 
бити учињено укрупња-
вањем норме и социјалним 
програмом.

„Радимо на томе да 
сви имају по 20 часова или 
максимално колико могу, 

чиме ће се смањити број 
запослених, а предвиђене 
су отпремнине. И нама и 
њима један од приоритета 
је укрупњавање норме, али 
та тема је још увек друга, 
трећа, четврта, јер је штрајк 
на првом месту“, рекао је ми-
нистар.

ПРИВРЕДА   Највише нето зараде у Србији

ПРОГРАМЕРИ НАЈПЛАЋЕНИЈИ

РЕКЛИ СУ     Срђан Вербић, министар просвете 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА

Децембарски просек програмера и консултаната 160.100 динара. Најниже плате запослених у 
туристичким агенцијама - 21.334 динара

ЗРЕЊАНИН

НИС - ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ 

У Зрењанину је отворен НИС Тренинг центар за обуку 
дефицитарних занимања, први те врсте у Србији, у коме ће 
се обучавати будући радници на бушачким и ремонтним 
постројењима те компаније.

НИС је у сарадњи са градом Зрењанином и Минис-
тарством омладине и спорта омогућио одржавање обука, 
а курсеве ће, поред запослених, моћи да похађају полаз-
ници специјализованих образовних установа општине и на 
тај начин се стручно оспособе за рад у нафтној индустрији. 
Могућност да се доквалификују или преквалификују у 
НИС-овом центру имаће сви полазници који су претходно 
завршили неку од зрењанинских техничких школа.
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Шабац је први град који је 
јавним путем продао све 
обвезнице које су биле по-
нуђене. Купци су овог пута 

били и грађани, а не само домаћа и 
страна правна лица. Успешна емисија 
и тражња за обвезницама, која је за 50 
одсто била већа у односу на понуђених 
400 милиона динара, одјекнула је до-
бро и у другим градовима. Многи су 
пожелели да на овај начин финансирају 
локалне капиталне пројекте. То ће већ 
крајем фебруара учинити Стара Пазо-
ва, која ће емитовати папире вредне 
125 милиона динара, за градњу вртића, 
спортске хале и обнову саобраћајнице.

Истим путем кренуће и Ниш, с 
тим што ће за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода да се 
задужи за више од пет милиона евра и 
тако отвори могућност да се први пут 
као купци обвезница појаве приватни 
пензиони фондови (који испод те суме 
не улазе у трку). На списку заинтересо-
ваних је и Краљево, које ће пласирати 
400 милиона динара за изградњу базе-
на. Суботица још разматра могућност 
јавне емисије муниципалних обвезни-
ца.

Александар Бућић, помоћник ге-
нералног секретара за финансије Стал-
не конференције градова и општина, 
каже за „Политику” да су општинске 
обвезнице недовољно искоришћен ин-
струмент за финансирање капиталних 
инвестиција код нас. Мало су познате 
како емитентима, то јест локалним са-
моуправама, тако и могућим инвес-

титорима. Ствари се, међутим, брзо 
мењају, па се општине све више окрећу 
овом начину финансирања, будући да 
су им буџети све тањи, а могућности за 
узимање кредита све мање.

Први су обвезнице емитовали Нови 
Сад и Панчево. Ужице је хтело исто да 
уради, али су банке, видевши обвезни-
це као конкуренцију, снизиле камате 
и понудиле повољан зајам, што је овај 
град прихватио.

„Досадашња искуства су сјајна“, 
каже Бућић и додаје да осим повољ-
нијег начина прикупљања финан-
сијских средстава, муниципалне обвез-

нице носе и друге предности у односу 
на класичне банкарске кредите, као што 
су боља и општинама прилагођена 
рочност, могућност мобилизације го-
тово неограниченог броја инвеститора 
(за разлику од кредита где само банка 
може бити пружалац финансијске ус-
луге), могућност да се у инвестиције 
од локалног значаја укључи и локално 
становништво и многе друге. 

„Кључна предност је могућност 
мобилизације неограниченог броја ин-
веститора, домаћих и страних, који на 
тај начин, конкуренцијом, обезбеђују 
локалним самоуправама најповољније 
услове финансирања. Ово је потпуно 
ново за грађане, али пример Шапца, где 
су грађани купили обвезнице у укупној 
вредности преко 26 милиона динара, 

најбоље потврђује да интересовање по-
стоји“, објашњава Бућић.

„Грађани Србије су деценијама 
бесповратно давали новац за капитал-
не пројекте кроз самодоприносе, што 
још увек чине у једном броју локалних 
самоуправа. За објашњавање појма 
муниципалних обвезница често корис-
тимо сликовит пример - објашњавамо 
грађанима да је то као самодопринос, 
уз велику разлику што се код обвез-
ница враћа целокупна главница, плус 
увећана за камату која је знатно виша 
од камате на банкарску штедњу“, исти-
че Бућић. Он верује да ће грађани узети 
учешће у наредним емисијама. 

Грађани Србије тренутно 
у банкама држе више од 8,5 
милијарди евра на штедњи. 
Када би само мали део био 
уложен у обвезнице, Србија 
би направила велики помак 
у развоју комуналне инфра-
структуре и развоју тржишта 
капитала.

Градови новац од об-
везница могу да улажу само 
и искључиво у капиталне 
пројекте, као што су путеви, 
улице, водоводна мрежа, вр-
тићи, спортски објекти, индус-
тријске зоне, бизнис паркови, 
домови здравља, постројења 
за третман отпадних вода и 
за третман чврстог отпада, 
објекти културе. При томе, 

треба имати у виду да је држава Србија 
презадужена, јер је јавни дуг према-
шио 22 милијарде евра и достигао око 
70 одсто БДП, а према објективним 
критеријумима - презадуженом се сма-
тра држава чија су дуговања прешла 60 
одсто БДП. Отуда и зебња да ли је пре-
поручљиво задуживање путем обвез-
ница, када је држава и сама прилично 
задужена.

Бућић не спори да муниципалне 
обвезнице повећавају консолидовани 
јавни дуг, али наглашава да све локал-
не самоуправе у јавном дугу учествују 
са два одсто, од чега је две трећине дуг 
Београда. Локалне самоуправе се могу 
дугорочно задуживати само за финан-
сирање капиталних пројеката, али ни-
како за текуће расходе, односно плате и 
пензије. Уз то, Министарство финансија 
све контролише и ниједна серија обвез-
ница не може да буде емитована без 
њихове сагласности.

ДРУШТВО   Обвезнице замењују самодоприносе

КАМАТА ВЕЋА НЕГО КОД БАНАКА
Нови Сад и Панчево први емитовали обвезнице. Крајем фебруара Стара Пазова ће 
емитовати папире вредне 125 милиона динара, за градњу вртића, спортске хале и 

обнову саобраћајнице

У Шапцу су грађани купи-
ли обвезнице у укупној 

вредности преко
26 милиона динара
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На евиденцијама завода и служби запошљавања у 
Босни и Херцеговини крајем децембра 2014. биле 
су 547.134 особе, што је у односу на претходни ме-
сец пад од 0,03 одсто (за 185 особа), показују пода-

ци Агенције за рад и запошљавање БиХ. Од укупног броја 
особа које траже запослење 278.513 или 50,90 одсто су жене, 
преноси Фена. Незапосленост се смањила у Федерацији БиХ 
за 410 особа (0,11 одсто), а повећала се у Републици Српској 
за 102 особе (0,07 одсто) и у Брчко Дистрикту за 123 особе 
(1,02 одсто). Стопа регистроване незапослености за новембар 
2014. износила је 43,6 одсто и у односу на октобар 2014. ос-
тала је непромењена.

Политика штедње и резање социјалних права у Сло-
венији највише су погодили средњу класу и децу, 
показује анализа Националног института за со-
цијалну помоћ, која констатује да исту, према про-

шлогодишњим подацима, добија 3,6 одсто становништва, 
односно 75 хиљада људи.

„Степен сиромаштва међу породицама с децом се по-
већава, као и ниво сиромаштва“, рекла је у разговору за 
љубљански лист „Дело“ ауторка студије Андреја Чрнак 
Меглич. Она процењује да је сиромашна већ свака пета 
породица која има децу, на шта највише утиче стање на тр-
жишту рада, односно губитак радног места, али и смањи-
вање социјалних права.

Анализа примања је указала и на пад средњег друштве-
ног слоја у годинама које је обележила криза. Тако је скоро за 
трећину повећан број запослених који примају плату у рас-
пону од минималне зараде до оне која није виша од 80 одсто 
националног просека, али они због сталних примања немају 
право ни на какав социјални додатак.

Подаци из прошле године, којима се оперише у анализи, 
показују да право на надокнаду за незапосленост има 22 од-
сто незапослених, а сваки трећи незапослени добија социјал-
ну помоћ. Скоро половина незапослених, више од 50 хиљада 
људи, нема никаква новчана примања, а углавном је реч о 
млађим људима који финансијски зависе од родитеља или 
партнера, или пак раде на црно, констатује се у студији.

ПРЕКО 547 ХИЉАДА 
НЕЗАПОСЛЕНИХ

СЛОВЕНИЈА

ПОЛИТИКА ШТЕДЊЕ 
НАЈВИШЕ

ПОГОДИЛА СРЕДЊИ СЛОЈ

ГОРЕ - ДОЛЕ     У Босни и Херцеговини 

Незапосленост се смањила у Федерацији 
БиХ за 410 особа, а повећала се у Републици 

Српској за 102 особе

ЈУЖНА КОРЕЈА

ПЕНЗИЈСКИ ФОНД УЛАЖЕ У 
РУСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Jужнокорејски национални пензијски фонд (Korea National 
Pension Service) разматра могућност оснивања фонда ди-
ректних инвестиција за улагање средстава у руске инфра-
структурне пројекте. Како је објавио „Блумберг“, пози-

вајући се на лист „Кореа економик дејли“, корејски пензијски 
фонд се спрема да оснује такав фонд заједно са стратешким 
инвеститорима, конкретно, с јужнокорејским грађевинским 
компанијама.

Британија

НАЈБРЖИ РАСТ ПРИВРЕДЕ 
ОД 2007. ГОДИНЕ

Привреда Британије је у 2014. години порасла најбр-
жим годишњим темпом од периода пре избијања 
глобалне финансијске кризе, упркос успоравању у 
четвртом тромесечју, показали су објављени званич-

ни подаци британске Канцеларије за статистику (ОНС).
Бруто домаћи производ (БДП) Британије је у 2014. 

порастао 2,6 одсто, што су најбољи годишњи подаци од 
2007. године, наводи се у саопштењу ОНС-а и додаје да су 
такви подаци изнад раста од 1,7 одсто из 2013. године, 
пренела је агенција „Франс прес“.

„Подаци потврђују да је опоравак у току, а наш је 
план да заштитимо Британију од економске олује, уз 
бржи темпо раста него у било којој другој великој еко-
номији у 2014. години“, изјавио је британски министар 
финансија Џорџ Озборн.

   На минималцу 200 хиљада радника

   У Босни и Херцеговини минималну зараду прима око 200 
хиљада радника, што је скоро трећина укупног броја запос-
лених. На крају новембра прошле године, према подаци-
ма Агенције за статистику БиХ, број запослених износио је 
707.556, па се најнижи износ доприноса уплаћује за чак 28 
одсто запослених, преноси портал „Капитал“.
   „Преко тог минималца послодавци или дају или не дају у 
коверти нешто радницима. Ниједан послодавац није социјал-
но осетљив ни друштвено одговоран уколико каже да му је 
радник трошак“, поручује председник Савеза самосталних 
синдиката БиХ Исмет Бајрамовић и додаје да су у Синди-
кату забринути за износ пензија које ће ови радници добијати 
када за то стекну услове. 
   „Чак 60 одсто пензионера живи од минималне пензије, која 
износи 320 конвертибилних марака (око 150 евра), од које 
често издржавају супругу или децу, која су данас углавном 
незапослена, тако да не чуди што људи умиру од глади и 
зиме, неухрањени“, упозорила је председница Удружења пен-
зионера Кантона Сарајево Весна Гргић.
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Србија у ИТ индустрију улаже 60 евра по становнику, 
док на пример Хрватска улаже 200 евра, а земље Ев-
ропске уније у просеку 800 евра по становнику. Српске 
ИТ компаније су 2013. извезле софтвере у вредности 

од 230 милиона евра, што је за 30 одсто више него у 2012. 
Сви параметри указују да су потенцијали много већи, с об-
зиром да многи наши стручњаци раде аутсорсинг послове за 
иностране компаније. То су послови које званична статисти-
ка не бележи, што значи да је реалан прилив новца у земљу 
много већи.

Програмери са наших простора на цени су и у земљи и 
у свету и у жаргону се каже да они посао нађу за један дан, 
па ове струке стално мањка. ИТ компаније морају да се боре 
за раднике, а самим тим да их и добро плате. ИТ стручња-
ци углавном не раде за мање од хиљаду евра, док су пла-
те добрих радника и више. Плата Јава програмера, који има 
пет година радног искуства, у просеку износи око 1200 евра, 
кажу у једној софтверској компанији. Будући инжењери не 
потцењују новац, али им се очекивања не завршавају на до-
број плати. 

„Многи ИТ стручњаци након што науче тајне заната у 
некој домаћој фирми одлазе у иностранство, па један од 
главних задатака менаџмента мора бити налажење инте-
ресантних пројеката, како би те људе задржали. Пројекти, 
велики, међународни пројекти, уз помоћ целог друштва, на-
чин су на који можемо да задржимо те људе, а онда се све то 

вишеструко враћа свима нама“, каже Дејан Смиљанић, из 
„Асека“ (ASSECO).

У циљу подстицања технолошког предузетништва међу 
младима, у Београду је крајем прошле године отворен Биз-
нис инкубатор за информационе и комуникационе техноло-
гије - ICT Hub, који окупља младе ИТ стручњаке који имају 
знање и жељу да покрену свој бизнис и развију сопствене ИТ 
компаније.

Инкубатор који се налази у Научно-технолошком парку 
„Звездара“ највећа је прошлогодишња старт ап инвестиција 
у Србији, укупне вредности од 700.000 долара и први проје-
кат Америчке агенције за међународни развој (USAID) јав-
но-приватног партнерства у Србији. У питању је заједничка 
инвестиција USAID-а и конзорцијума који чине две српске 
компаније - DNA Communications и Орион телеком, а партне-
ри су и Српска асоцијација менаџера и SPEA (Serbian Private 
Equity Association). Оснивачи су изразили наду да ће ICT Hub 
значајно допринети развоју капацитета технолошког преду-
зетништва међу младим људима у Србији.

„Ово није само место где ће млади људи показивати 
страст за овом облашћу, већ и место за све оне који имају 
знање, жељу и идеју да се баве бизнисом. Очекујем да ћемо 
овакве инкубаторе имати широм Србије“, казао је потпред-
седник Владе Србије и министар трговине, туризма и телеко-
муникација Расим Љајић. 

„Често говоримо о нашим стратегијама и потенцијалима, 
а потенцијал је заправо оно што успете да искористите“, ре-
као је Љајић и додао да је ИТ сектор највиталнији део српске 
економије, прецизирајући да је Србија на 40. месту глобалног 
индекса по извозу софтвера и да је извоз софтвера достигао 
230 милиона евра, што је 30 одсто више него у 2012. години. 
Према његовим речима, Србија је на 56. месту по развоју ИТ 
сектора, а овом облашћу у Србији се бави 2.000 компанија, 
које запошљавају 16.000 људи.

Амбасадор САД у Београду Мајкл Кирби казао је да 
је ИТ индустрија једна од најнапреднијих у Србији, а да је 
тржиште развоја апликационих софтвера једно од најбрже-
растућих у свету што, како је оценио, отвара велике при-

ТЕМА БРОЈА   Србија у ИТ индустрију улаже 60, Хрватска 200, а земље ЕУ у просеку 800 
евра по становнику

У Београду је крајем прошле године 
отворен Бизнис инкубатор за инфор-

мационе и комуникационе
технологије - ICT Hub

ДО ПОСЛА ЗА ЈЕДАН ДАН
  У Србији се информационим технологијама бави 2.000 компанија, које 

запошљавају 16.000 људи

  Инкубатор идеја
   ICT Hub представља идеалну прилику за све који поседују 
идеју за ИТ пројекат и размишљају о покретању сопственог 
бизниса, јер им пружа и обезбеђује конкретну подршку за 
оснивање и развој сопствене ИТ компаније.  
  Месечна цена коришћења свих погодности ICT Hub-а је 
субвенционисана за прву генерацију корисника и износи 
само 50 долара у динарској противвредности, док је пуна 
цена 200 долара. У случају да на истом пројекту ради више 
од једне особе, свако плаћа поменуту цену.
   „Када анализирамо потенцијал који носи ИТ индустрија, а 
која у Србији није искоришћена свим својим капацитетима, 
очекујем да ће ICT Hub дати свој допринос и произвести ве-
лики број фирми и тиме конкретно утицати на развој домаће 
ИТ индустрије. Поред тога што ће ICT Hub пружити подсти-
цај младим људима који се опредељују за предузетнички 
развој своје каријере, настојаћемо да дамо узор сличним 
пројектима и то не само када је у питању ИТ област, већ и 
шире - у области иновација и креативне индустрије“, изјавио 
је Дејан Ранђић, генерални директор ICT Hub-а.
  У овом тренутку већ неколико тимова борави у новим прос-
торијама, а прва генерација угостиће укупно 40 предузет-
ника, који ће уз помоћ обезбеђене инфраструктуре и дуго-
годишњих ментора радити на развоју својих производа, са 
циљем каснијег подизања инвестиција или приступа неком 
од многобројних акцелераторских програма.
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лике и за младе српске ИТ стручњаке. Додао је да нови 
простор изгледа заиста импресивно, као и да се нада да ће 
велики број будућих успешних компанија кренути управо са 
ове тачке. 

На отварању бизнис инкубатора, коме је присуствовао 
и министар просвете Срђан Вербић, речено је да ICT Hub 
обезбеђује техничку подршку, менторство и повољне услове 
рада за оне који су спремни да развију и покрену сопствени 
бизнис.

Често се говори да Србија више извози софтвер него ма-
лине, а да је тако не сумњају ни Новосађани, који кажу да ово 
сигурно важи за њихов град. 

„Захваљујући компанијама које су настале при Факулте-
ту техничких наука у Новом Саду (ФТН), односно на Департ-
ману за рачунарство и аутоматику, Нови Сад се може пох-
валити да је у извозу софтвера најуспешнији град у Србији“, 
изјавио је за „Танјуг“ редовни професор и шеф катедре на 
Одсеку за аутоматику, геоматику и управљање системима 
Зоран Јеличић. 

Из ове образовне установе настало је више од 50 компа-
нија које данас успешно послују, а две највеће запошљавају 
преко 1.000 људи.

„Нема незапослених инжењера из области електротех-
нике и рачунарства којом се ми бавимо, односно, у ширем 
смислу, софтверским инжењерством и инжењерством соф-

твера индустријских система“, рекао је Јеличић, додајући да 
се на тај одсек годишње упише 240 студената (190 буџетских 
и 50 самофинансирајућих), а да их се пријави између 550 и 
600, и то најбољих ученика. 

„Када имате тако добре ђаке, онда није проблем имати 
кадар који ће остати да ради на факултету. Пракса је да из 
сваке генерације задржимо 10 одсто студената да остану са 
нама као сарадници и истраживачи, касније и студенти док-
торских студија, на крају будући наставници“, рекао је Јели-
чић. Департман за рачунарство и аутоматику карактерише 

изузетна опремљеност лабораторија. Према Јеличићевим 
речима, групација Одсека за аутоматику и управљање сис-
темима само у област аутоматике у последњих годину и по 
дана уложила је више од 100.000 евра сопствених средста-
ва, а ако се рачунају и друге области, као што су геоматика, 
рачунарска техника, софтверско инжењерство, долази се до 
милионских износа у еврима уложеним у опрему. 

„У питању је област која се динамично мења и обнављање 
лабораторијске опреме у кратком периоду више је него неоп-
ходно, тако да смо ми, пре свега од сопствених средстава, од 

пројеката за привреду, односно индустрију и од међународ-
них пројеката које имамо, купили лабораторију“, објаснио је 
Јеличић. Резултати које у области софтверског инжењерин-
га, рачунарства и аутоматике постиже ФТН нису остали не-
примећени од стране научних институција у иностранству, о 
чему најбоље говори податак да је у последњих пет година 
групација Одсека за аутоматику и управљање системима 
имала неколико ФП, ИПА и Темпус пројеката и један проје-
кат Светске банке. 

Као пример ентузијазма студената и њихове амбиције, 
Јеличић је истакао студента треће године који је самостал-
но развио решење на андроид платформи, којим на даљину 
контролише климатизацију, односно грејање у својој кући. По 
том решењу, преко мобилног телефона може да мења жеље-
ну температуру у унутрашњости своје куће. 

У Новом Саду на евиденцији незапослених гото-
во да нема инжењера који се баве софтвером и програмер-
ством, а градске власти колико могу помажу развој ове прив-
редне гране која убразно расте. 

„Развој компанија које послују у ИТ индустрији је јако до-
бра ствар за град. Ми фирмама помажемо у том смислу што 
при запошљавању приправника годину дана исплаћујемо 
њихове зараде“, каже Горан Сечујски, члан Градског већа 
за привреду, и додаје да се и на конкурсима за помоћ при по-
кретању сопственог бизниса увек нађе неколико пословних 
идеја из ИТ сектора.

Сви параметри указују да су потен-
цијали много већи, с обзиром да наши 
стручњаци раде аутсорсинг послове 

за иностране компаније...

Плата Јава програмера, који има пет година 
радног искуства, износи око 1200 евра

Често се каже да Србија има већи извоз софтвера 
него малина, а да је тако не сумњају ни Новосађа-

ни, који кажу да ово сигурно важи за њихов град

Александра Бачевић
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Студентска конференција универзитета Србије са 
партнерима - Привредном комором Србије, Минис-
тарством просвете и науке, Ректоратом Београдског 
универзитета, Министарством за омладину и спорт, 

Националном службом за запошљавање, Канцеларијом за 
младе града Београда и Центром за развој каријере Уни-
верзитета у Београду, организоваће од 21. до 23. априла, у 

Београду, међународну конференцију за студенте и младе 
који су незапослени.

Намера међународне конференције о проблемима не-
запослености младих, образовања и потреба привреде за 
адекватним кадровима је да сви учесници, партнери, цело-
купна привреда буду информисани о могућим решењима, 
као и о потреби укључивања шире јавности и постизања 
општег консензуса да су ови циљеви приоритетан задатак 
друштва, указано је на првом припремном састанку за ор-
ганизацију Привредног форума младих, одржаном у Прив-
редној комори Србије (ПКС).

„Предвиђено је да се током три дана говори о пробле-
мима садашњег нивоа образовања у Србији, са нагласком 
на реформама, ради проналажења начина да се преко ду-
алног система образовања свеобухватније повежу едука-
ција и привреда, као што показују примери добре праксе 
у ЕУ“, каже проф. др Александар Грачанац, руководилац 
Центра за мала и средња привредна друштва ПКС.

Неке од тема конференције биће усклађивање потре-
ба тржишта рада у Србији са потребама младих, њиховим 
образовањем и потребама привреде, затим представљање 
предузетништва као развојне шансе, од идеје до пројекта и 
покретања бизниса са примерима добре праксе у примени 
менаџерских вештина у успешним фирмама.

Учесници ће бити млади предузетници и студенти из 
Европе. Конференција у чијој организацији учествују Цен-
тар за мала и средња привредна друштва и Центар за еду-
кацију Привредне коморе Србије даће одговоре на многа 
питања о дуалном образовању.

Пројекат „Развој предузетништва кроз промовисање 
органски узгајане хране“ почеће да се реализује на 
једном хектару земље који је Општина Раковица 
определила за огледно добро, на којем ће се млади 

обучавати у узгоју органске хране. Укупна вредност пројекта 
је 50.370 евра, од чега ће 85 одсто финансирати Краљевина 
Норвешка. Уговор о реализацији пројекта склопљен је из-
међу Амбасаде Краљевине Норвешке и Канцеларије за младе 
и сарадњу са удружењима града. 

ЈКП „Београдске пијаце“ обезбедиће мале штандове за 
продају пољопривредних производа који ће се узгајати у ок-
виру пројекта. Амбасадор Краљевине Норвешке Нилс Раг-
нар Камсваг истакао је да ће овај пројекат, који ће трајати 
осам месеци, створити више шанси за запошљавање младих 
и охрабрити младе да постану предузетници. 

„Незапосленост је један од већих изазова у Србији, наро-
чито код младих. Важно је да се фокусирамо на пројекте који 
покушавају да промене ту ситуацију. Једна од могућности је 
и земљиште које није искоришћено, а где постоји велики по-
тенцијал за развој органске производње. Овај пројекат даје 
могућност да се то промени и искористи плодно тле, јер се 
број младих ангажованих у пољопривреди смањује. Ово је 
добар пример да млади предузетници кроз сопствени рад 
уче развој предузетништва у Србији“, рекао је Камсваг и до-
дао да би волео да се предузетништво изучава у средњим 
школама као посебан предмет.

Председник Општине Раковица Владан Коцић захва-
лио се Краљевини Норвешкој на указаном поверењу. Крајњи 
циљ пројекта је да млади људи стекну нова знања, да поста-

ну конкурентнији на тржишту рада или да покрену сопстве-
ни бизнис. 

„Уверен сам да ћемо за осам месеци, када се пројекат 
заврши, имати добре резултате. Нека само десет одсто од 60 
младих људи који ће учествовати у пројекту покрене соп-
ствени бизнис - то ће бити наш велики успех, јер ће млади 
моћи да егзистирају од тог посла“, навео је Коцић. 

Менаџер пројекта Вита Латиновић прецизирала је 
да ће се током осам месеци, колико ће трајати реализација 
пројекта, прикључити још општина, поред Раковице, Лазаре-
вца, Вождовца и Земуна, који су тренутни учесници, а да је 
основни циљ креирање услова за покретање шест приватних 
башти и едукација 60 младих који ће учествовати у пројекту. 

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Развој предузетништва

МЛАДИ У ПОЉОПРИВРЕДИ
Општина Раковица обезбедила парцелу површине једног хектара на којој ће се 
млади обучавати у узгоју органске хране. Укупна вредност пројекта је 50.370 

евра, од чега ће 85 одсто финансирати Краљевина Норвешка

Привредни форум младих о 
незапослености

ДУАЛНИ СИСТЕМ
Међународна конференција биће посвећена 

усклађивању потреба тржишта рада у Србији 
са потребама младих, њиховим образовањем и 

захтевима привреде
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

293

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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ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну радних места војних службеника и намештеника у 

Војсци Србије у радни однос на неодређено време:

- Војна пошта 4805 Београд, место службовања: Београд
1. референт, С1С, два (2) извршиоца

- Војна пошта 1102 Београд, место службовања: Београд
2. референт, С2С, два (2) извршиоца

- Војна пошта 5078 Београд, место службовања: Београд
3. инсталатер водовода и канализације, ВКВ, један (1) извршилац

- Војна пошта 4795 Београд, место службовања: Београд
4. командир одељења, ВШС, један (1) извршилац
5. столар, КВ, један (1) извршилац
6. металостругар, ВКВ, један (1) извршилац

-Војна пошта 1097 Ниш, место службовања: Пожега
7. психолог, С2С, један (1) извршилац
8. управник сервиса термоенергетике, ВКВ, један (1) извршилац
9. руковалац парних котлова са механизованим ложењем, ВКВ, један (1) 
извршилац
10. руковалац парних котлова са механизованим ложењем, КВ, два (2) 
извршиоца
11. руковалац парних котлова са ручним ложењем, ВКВ, један (1) извр-
шилац

- Војна пошта 1097 Ниш, место службовања: Панчево
12. руковалац парних котлова са АТК, КВ, један (1) извршилац

- Војна пошта 1097 Ниш, место службовања: Чачак
13. фарбар, КВ, један (1) извршилац

- Војна пошта 1097 Ниш, место службовања: Бујановац
14. наставник енглеског језика, С2С, један (1) извршилац

- Војна пошта 3160 Зрењанин, место службовања: Зрењанин
15. самостални референт за књиговодство - благајник, ССС, један (1) 
извршилац
16. електромеханичар за возила точкаше, ВКВ, један (1) извршилац
17. инсталатер водовода и канализације, КВ, један (1) извршилац
18. електроинсталатер, КВ, један (1) извршилац
19. руковалац парних котлова са АТК високог притиска, ВКВ, један (1) 
извршилац
20. монтер централног грејања - заваривач КВ, један (1) извршилац

- Ваздухопловни завод ‘‘Мома Станојловић‘‘ Београд, место 
службовања: Батајница
21. водећи технолог, С2С, један (1) извршилац
22. технолог, С2С, један (1) извршилац
23. металостругар, ВКВ, два (2) извршиоца
24. техничар, ССС, један (1) извршилац
25. вулканизер, ССС, један (1) извршилац
26. механичар за ПП средства и судове под притиском, КВ, један (1) извр-
шилац

- Војна пошта 3160 Зрењанин, место службовања: Зрењанин
27. деловођа-оператер, ССС, један (1) извршилац
28. самостални референт за књиговодство-благајник, ССС, један (1) извр-
шилац
29. командир-референт, С1С, један (1) извршилац
30. руковалац, ССС, један (1) извршилац

- Војна пошта 3706 Пожега, место службовања: Пожега
31. електромеханичар за возила точкаше, КВ, један (1) извршилац
32. кувар-вођа смене, ВКВ, један (1) извршилац
33. кувар, КВ, један (1) извршилац
34. помоћни радник - руковалац машина за прање посуђа, ПКВ, један (1) 
извршилац
35. инсталатер водовода и канализације, КВ, један (1) извршилац
36. фармацеутски техничар, ССС, један (1) извршилац

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА: 
- да су кандидати држављани Републике Србије;
- да су здравствено способни за службу у Војсци Србије;
- да имају прописану врсту и степен образовања;
- да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци и
- да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

Радно место на редном броју 1: завршена виша геодетска школа или 
висока школа струковних студија геодетског усмерења; познавање рада 
на рачунару.

Радно место на редном броју 2: 1 извршилац - завршен машински факул-
тет (минимум 240 ЕСПБ), смер термотехника и стечено звање дипломира-
ни инжињер; 1 извршилац - завршен електротехнички или електронски 
факултет (минимум 240 ЕСПБ) и стечено звање дипломирани инжињер.

Радно место на редном броју 3: завршена средња грађевинска школа; 
поседовање одговарајућег V степена стручне спреме (ВКВ), односно спе-
цијализација.

Радно место на редном броју 4: завршена виша техничка грађевинска 
школа.

Радно место на редном броју 5: завршена техничка школа (III степен), 
смер столар.

Радно место на редном броју 6: завршена средња машинска школа; посе-
довање одговарајућег V степена стручне спреме (ВКВ), односно специја-
лизација.

Радно место на редном броју 7: завршен филозофски факултет - група 
за психологију.

Радно место на редном броју 8: завршена средња машинска школа, смер 
термоенeргетски; поседовање одговарајућег V степена стручне спреме 
(ВКВ), односно специјализација.

Радно место на редном броју 9: завршена средња машинска школа, смер 
термоенeргетски; поседовање одговарајућег V степена стручне спреме 
(ВКВ), односно специјализација; уверење о оспособљености за руковаоца 
парних котлова са механизованим ложењем.

Радно место на редном броју 10: завршена средња машинска школа (III 
степен), смер термоенeргетски; уверење о оспособљености за руковаоца 
парних котлова са механизованим ложењем.

Радно место на редном броју 11: завршена средња машинска школа, смер 
термоенeргетски; поседовање одговарајућег V степена стручне спреме 
(ВКВ), односно специјализација; уверење о оспособљености за руковаоца 
парних котлова.

Радно место на редном броју 12: завршена средња машинска школа (III 
степен), смер термоенeргетски; уверење о оспособљености за руковаоца 
парних котлова са АТК.

Радно место на редном броју 13: завршена средња машинска или хемијска 
школа (III степен), занимање: фарбар.

Радно место на редном броју 14: завршен филозофски или филолошки 
факултет - одсек англистика - енглески језик и књижевност.

Радно место на редном броју 15: завршена средња економска или прав-
но-биротехничка школа.

Радно место на редном броју 16: завршена школа за КВ раднике, смер 
електротехнички или школа стручних радника за војно-техничка зани-
мања; поседовање одговарајућег V степена стручне спреме (ВКВ), однос-
но специјализација.

Радно место на редном броју 17: завршена средња грађевинска школа 
(III степен).

Радно место на редном броју 18: завршена средња електротехничка шко-
ла, смер електроинсталатер.

Радно место на редном броју 19: завршена средња машинска школа; 
поседовање одговарајућег V степена стручне спреме (ВКВ), односно спе-
цијализација; уверење о оспособљености за руковаоца парних котлова 
са АТК.

Војска Србије
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Радно место на редном броју 20: завршена средња машинска школа (КВ), 
смер термоенергетски.

Радно место на редном броју 21: завршен хемијско-технолошки факултет 
или студије хемијско-технолошког инжињерства; смер студија: текстил-
ни; поседовање стручног назива: дипломирани инжењер технологије 
текстилне струке; познавање једног страног језика (предност енглески и 
руски језик); познавање рада на рачунару.

Радно место на редном броју 22: завршен хемијско-технолошки факул-
тет; смер студија: електрохемијски; поседовање стручног назива: дипло-
мирани инжењер технологије електрохемијског усмерења; познавање 
једног страног језика (предност енглески и руски језик); познавање рада 
на рачунару.

Радно место на редном броју 23: завршена средња школа за занимање: 
металске струке; поседовање одговарајућег V степена стручне спреме 
(ВКВ), односно специјализација.

Радно место на редном броју 24: завршена четвoрогодишња средња шко-
ла за занимање: ауто струке.

Радно место на редном броју 25: завршена четвoрогодишња средња шко-
ла за занимање: хемијске струке.
 
Радно место на редном броју 26: завршена трогодишња средња школа за 
занимање: мотомеханичарске струке.

Радно место на редном броју 27: завршена гимназија, средња економска 
или правно-биротехничка школа; познавање рада на рачунару.

Радно место на редном броју 28: завршена средња економска школа; 
познавање рада на рачунару.

Радно место на редном броју 29: завршена виша техничко-грађевинска 
школа, смер високоградња.

Радно место на редном броју 30: завршена средња школа грађевинске 
струке (IV степен).

Радно место на редном броју 31: завршена техничка школа, занимање: 
електромеханичар (аутоелектричар).

Радно место на редном броју 32: завршена средња угоститељска школа, 
смер кувар; поседовање одговарајућег V степена стручне спреме (ВКВ), 
односно специјализација.

Радно место на редном броју 33: завршена средња угоститељска школа 
(III степен), смер кувар.

Радно место на редном броју 34: завршена основна школа.

Радно место на редном броју 35: завршена средња машинска школа (III 
степен), занимање: водоинсталатер.

Радно место на редном броју 36: завршена средња медицинска школа, 
смер фармација.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидати пријаве подносе војним поштама у које конкуришу, искључи-
во поштом препоручено, са назнаком: ‚‘За конкурс‘‘. У пријави обавезно 
навести адресу становања и контакт телефон. 

Уз пријаву се прилажу:
- CV или аутобиографија;
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
- копија дипломе о завршеном образовању;
- копије сведочанстава за завршен сваки разред средње школе (само за 
кандидате који конкуришу на радна места за која је прописана завршена 
ВКВ, ССС или КВ);
- копије сертификата или други докази који потврђују поседовање знања 
прописаних посебним условима конкурса (страни језик, познавање рада 
на рачунару и сл.).

Документа која се прилажу уз пријаву морају бити оверена у суду, општи-
ни или код јавног бележника.

Кандидати који су раније били запослени у државним органима дос-
тављају и потврду органа у ком су били запослени, у којој ће бити наве-
ден разлог престанка радног односа.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, а на 
захтев комисије за избор, доставиће лекарско уверење о здравственој 
способности.
У току изборног поступка, овлашћене здравствене установе извршиће 
психолошку процену кандидата. О месту, дану и времену психолошке 
процене кандидати ће бити накнадно обавештени.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихов писани пристанак, биће 
извршена безбедносна провера.

Предност, при једнаким условима, приликом избора имаће:
-супружник, односно члан породице погинулог професионалног припад-
ника Војске Србије (погинулог или умрлог од последица повреда задо-
бијених у вршењу службе);
- супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из 
једног у друго место службовања;
- кандидат који уз VI, односно VII степен стручне спреме има и положен 
државни испит и
- кандидат са дужим радним стажом у струци.

Рок за подношење пријава за пријем на службу је тридесет (30) дана од 
дана објављивања конкурса.

Кандидат у пријави мора недвосмислено да нагласи за које радно место 
конкурише. Кандидат, зависно од тога на колико радних места конкури-
ше, доставља један примерак оригиналне документације и потребан број 
копија (исте се морају оверити). Пријаве у којима није наведено за које 
радно место кандидат конкурише неће се разматрати.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Конкурсна документација неће се враћати.

     Администрација и управа

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 
став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 41/07-пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Орган у ком се попуњава положај: Министарство државне управе и 
локалне самоуправе - Београд, Бирчанинова 6

Положај који се попуњава:

I 1. Помоћник министра државне управе и 
локалне самоуправе

Сектор за људска и мањинска права, регистре и матичне 
књиге, положај у трећој групи

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

У изборном поступку проверавају се: познавање области из дело-
круга Сектора за људска и мањинска права, регистре и матичне књи-
ге; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације 
- увидом у податке из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада 
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на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем 
стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет 
година, а место рада је Београд, Бирчанинова 6.

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 21 дан. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је 
конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

II Орган у којем се попуњава положај: Министарство финансија, 
Београд, Кнеза Милоша 20

Положај који се попуњава:

II 1. Помоћник министра финансија
Сектор буџета, положај у трећој групи

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит за рад у државним органима; нај-
мање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; 
знање енглеског језика; држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из дело-
круга Сектора буџета; стручна оспособљеност за рад на положају 
и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом 
у доказ о познавању рада на рачунару; знање енглеског језика - уви-
дом у доказ о знању енглеског језика; вештинa аналитичког резоновања 
и логичког закључивања, организационе способности и вештина руко-
вођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет 
година, а место рада је Београд, Кнеза Милоша 20.

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је 
конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садржи име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким опи-
сом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању 
и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижи-
ца; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о 
положеном државном стручном испиту достављају уверење о положе-
ном правосудном испиту); доказ о познавању рада на рачунару; доказ 
о знању енглеског језика за положај - помоћник министра финансија - 
Сектор буџета.

Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву 
на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Минис-
тарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање 
кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року 
од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за 
попуњавање положаја.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подле-
же практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или суду или од јавног бележника.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Влада, Служба за 
управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, 
са назнаком: „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив 
положаја за који се подноси пријава)“.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Дуња Дани-
ловић, број телефона: 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

На веб-страници Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs - могу 
се погледати послови положаја који се попуњава, а у Служби за упра-
вљање кадровима може се извршити увид у делокруг рада положаја који 
се попуњава.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригина-
лу или у фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележни-
ка, биће одбачене. Овај оглас објављује се на интернет страници Минис-
тарства државне управе и локалне самоуправе, на интернет страници 
Министарства финансија, на интернет страници Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници 
и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправ-
ка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-15181/2014 од 23. 
децембра 2014. године, Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финан-
сија, Београд, Кнеза Милоша 20

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за административне и 
канцеларијске послове, у звању референт, у 

Сектору за царински систем и политику
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема - друштве-
ног, природног или техничког смера; положен државни испит; најмање 2 
године радног искуства; знање енглеског језика и знање рада на рачуна-
ру (Microsoft Office и Internet Explorer).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање канцеларијског пословања (Уредба 
о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канце-
ларијском пословању органа државне управе и Уредба о електронском 
канцеларијском пословању органа државне управе) - усмено; знање 
енглеског језика- увидом у писани доказ о знању енглеског језика (серти-
фикат, диплома или други доказ о знању енглеског језика); знање рада 
на рачунару (Microsoft Office и Internet Explorer) - практичним радом на 
рачунару и вештинe комуникације - усмено.

2. Радно место - инспектор, у звању самостални 
саветник, у Одељењу за буџетску инспекцију 

- Унутрашња јединица изван сектора, 
Секретаријата и Кабинета министра

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-

Администрација и управа
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тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
на специјалистичким студијама на факултету; положен државни струч-
ни испит; најмање 5 година радног искуства у струци и знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање Законa о државној управи (са 
посебним освртом на инспекцијски надзор) и Закона о буџетском систему 
(поглавље VII - Буџетска инспекција) - усмено; знање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару (Microsoft Office и Internet Explorer) и 
вештинe комуникације - усмено.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 
11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком: „За јавни конкурс“.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић 
и Деса Недовић, број телефона: 011/3642-665.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биогра-
фијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство).

Поред наведених доказа, уз пријаву на конкурс за радно место под ред-
ним бројем 1. прилаже се и оригинал или оверена фотокопија доказа о 
знању енглеског језика (сертификат, диплома или други доказ о знању 
енглеског језика).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или суду.

Место рада: За сва радна места, место рада је Београд.

Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се 
заснива на неодређено време.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, и 
то: провера знања рада на рачунару - практичним радом на рачунару 
(Microsoft Office и Internet Explorer), обавиће се почев од 23. фебруара 
2015. године, са почетком у 08,30 часова, односно од 09,00 часова, у 
Палати “Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно кри-
ло), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона 
или адресе) које наведу у својим пријавама. За кандидате који успеш-
но заврше проверу знања рада на рачунару, провера других стручних 
оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном 
конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства финансија, Бео-
град, Кнеза Милоша 20, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у 
својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног 
поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) 
које наведу у својим пријавама.

Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту под-
носе доказ о положеном правосудном испиту. Кандидати који конкуришу 
на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место 
на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тра-
жене доказе. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у 
оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене 
закључком конкурсне комисије.

Овај оглас се објављује на веб-страници Министарства финансија: www.
mfin.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
На веб страници Службе за управљање кадровима, кандидати који кон-
куришу могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.

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

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Административно-технички послови

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме: гимназија, економска, 
пољопривредна, машинско-техничка школа; једна година радног иску-
ства и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу: 
уверење о држављанству, фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органи-
ма управе, потврду о радном искуству, уверење да нису осуђивани за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, да имају општу здравствену способност или акт надлежног 
органа којим је утврђена инвалидност. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова 
огласа доставити на адресу: Служба за заједничке послове Општинског 
услужног центра и информатике Општинске управе Општине Неготин.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БОР

19210 Бор, Моше Пијаде 3

Административно-технички послови
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: КВ радник трговинског или угоститељског смера, 1 година 
радног искуства. Поред наведених услова, кандидат мора да испуња-
ва и опште услове утврђене одговарајућим одредбама Закона о рад-
ним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005, 83/2005, 
23/2013-одлука Уставног суда): извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; оверена фотокопија дипломе о стручној спре-
ми; потврда да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу и одговарајућа здравствена спо-
собност која се доказује лекарским уверењем, након доношења одлуке о 
избору. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа доставити на 
адресу: Општинска управа Бор, Моше Пијаде 3, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве поднете по истеку рока и 
пријаве поднете без потребних доказа неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Финансије у дечјој и социјалној заштити
за рад у Градској управи за друштвене делатности, на 

одређено време од 3 месеца

Администрација и управа 
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УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, економска 
школа, положен испит за рад у органима државне управе и најмање шест 
месеци радног искуства у струци. Поред посебних услова, кандидат мора 
да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, да поседује општу здравствену способност. Пријаве на оглас 
са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Нормативни послови за грађанска стања за 
Град Јагодину

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, 
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: висока школска спрема, студије првог степена (основне ака-
демске студије, основне струковне студије, трогодишње студије правног 
факултета), VI степен стручне спреме, први степен правног факултета, 
положен испит за рад у органима државне управе и најмање једна година 
радног искуства.

Администратор мреже и сарадник за 
одржавање рачунарске технике

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, 
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, средња 
техничка школа и положен испит за рад у државним органима и испит за 
рад на рачунару, једна година радног искуства.

Интерни курир
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, 

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног искуства.

Курир месне канцеларије
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, 

на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног искуства.

Одржавање хигијене
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, 

на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног искуства.

Вођење дела бирачког списка за подручје града 
Јагодине - оператер

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, 
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, средња 
економска школа, гимназија, правно-биротехничка школа, организатор 
програма у сфери културе и информисања, техничар самозаштите, нај-
мање шест месеци радног искуства, познавање рада на рачунару, поло-
жен испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је државља-
нин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, да има општу 
здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Саобраћајни инспектор
за рад у Градској управи за инспекцијске послове, на 

одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо школско образовање - VII степен стручне спреме, сао-
браћајни, правни, економски факултет, висока техничка школа струков-
них студија - студијски програм: Управљање друмским саобраћајем, 
висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају - студијски 
програм: Менаџер у саобраћају, висока школа струковних студија за 
менаџмент у саобраћају - специјалистички програм: Право и безбедност, 
технички факултет, смер: Инжењерски менаџмент, факултет за право, 
јавну управу и безбедност, 3 године радног искуства и положен стручни 
испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је државља-
нин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, да има општу 
здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРАЉЕВО
ГРАД КРАЉЕВО

ГРАДСКА УПРАВА
36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1

тел. 036/306-090, 306-009

Радно место за обрачун накнаде зараде по 
основу породиљског боловања

за рад у Одељењу за друштвене делатности, на 
одређено време до повратка привремено одсутне 

запослене са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економског смера (IV степен струч-
не спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 година радног 
искуства у струци; познавање рада на рачунару. Пријаве се могу пре-
дати лично на шалтеру бр. 1 и 2 Градског услужног центра или поштом 
на адресу: Градска управа Града Краљева - Одељење за општу управу, 
Трг Јована Сарића 1, са назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да 
доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова: доказ о школ-
ској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству у 
струци, доказ о положеном државном стручном испиту (за рад у органима 
државне управе), уверење да лице није осуђивано за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу, издато од 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), доказ о познавању 
рада на рачунару, а изабрани кандидати по извршеном избору и лекарско 
уверење. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у ориги-
налу или у овереној фотокопији, као и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

КРУШЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

37230 Александровац, Виноградарска 6
тел. 037/751-700

Радник на административно-финансијским 
пословима

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, висока или виша стручна 
спрема економског смера, једна година радног искуства у струци. Поред 
посебних услова за заснивање радног односа, кандидат мора да испуња-
ва и опште услове: да је држављанин РС; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци или 
за дела која га чине неподобним за обављање послова у државном орга-
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ну; да има општу здравствену подобност за рад. Уз пријаву на оглас кан-
дидат је дужан да достави следеће доказе о испуњености услова: оверену 
копију дипломе о завршеном факултету или вишој школи; уверење да 
има општу здравствену подобност (не старије од шест месеци); уверење 
да се против кандидата не води истражни поступак и да није осуђиван 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији 
од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); кратку 
биографију; потврду о радном искуству са подацима о пословима које је 
обављао. Пријаве са приложеном документацијом о испуњености сваког 
од наведених услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Извршилац за архивске послове
Служба заједничке писарнице, у Одељењу за општу 
управу и заједничке послове, на одређено време до 

повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија 
или техничка школа или економско-трговинска школа, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и најмање 6 месеци радног иску-
ства. Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни да доставе 
и потребна документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о 
стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту, извод из матич-
не књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама 
објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09 и 145/14), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, 
уверење основног и вишег суда да против лица није покренута истра-
га и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, потврду издату од послодавца као доказ о 
радном искуству, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу 
или у фотокопији овереној у општини или суду, неће се узети у разма-
трање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за 
подношење пријаве.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-138

Референт за грађанска стања
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у трајању од нај-
мање 4 године - правног, економског или одговарајућег друштвеног сме-
ра, најмање 3 године радног искуства у струци, положен стручни испит за 
рад у државним органима.

Референт за дечју заштиту и породиљска 
одсуства

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша стручна спрема - правног или 
друштвеног смера, најмање једна година радног искуства, положен 
стручни испит за рад у државним органима.

Грађевински инспектор

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша стручна спрема грађевинског 
смера или друга виша стручна спрема одговарајуће области, најмање јед-
на година радног искуства у струци, положен државни стручни испит за 
рад у државним органима.

Радник службе обезбеђења
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, било ког смера, регулисана војна 
обавеза, најмање једна година радног искуства.

Референт за имовинско-правне послове
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), у трајању од 
најмање 4 године - дипломирани правник, најмање једна година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у државним 
органима.

Референт за урбанизам
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), у трајању од нај-
мање 4 године - област архитектуре или грађевинарства, најмање једна 
година радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад 
у државним оранима.

ОСТАЛО: За сва радна места, општи услови које кандидат треба да 
испуњава сходно чл. 6 Закона о радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): 
да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има прописа-
ну стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на беазусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу; да испуњава друге 
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у органу. Уз пријаву на оглас кандидат обавезно подно-
си: оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству РС (оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), уверење о здравственој способности накнадно доставити по доно-
шењу одлуке о пријему кандидата, уверење службе за запошљавање да 
се лице налази на евиденцији (уколико је лице незапослено) и потврду о 
радном искуству у струци, фотокопију радне књижице, уверење да кан-
дидати нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кривично дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (уверење издаје полицијска упра-
ва), уверење да против лица није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница (уверење издаје надлежни суд). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве предати на писарници или слати на адресу: 
Општинска управа Општине Медвеђа, са назнаком: „За оглас“, Јабланич-
ка 48, 16240 Медвеђа. Контакт телефони: 016/891-138 и 016/891-907.

Администрација и управа 
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НОВИ С А Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. 
закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 
81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. Закона, 23/13-одлука УС) и 
члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06, 3/13 и 34/2014), Служба за управљање 
људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секретаријат 
за спорт и омладину

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за планирање, спровођење и 
праћење спровођења пројеката

на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља студијско-аналитичке послове 
из делокруга Секретаријата који се односе на планирање, припрему и 
спровођење пројеката у области спорта и омладине, а посебно сарадњу 
са другим државним органима и институцијама као и страним партне-
рима; пројекте изградње нових и реконструкције, адаптације и санације 
постојећих спортских објеката и спортске инфраструктуре, као и инфра-
структуре за потребе младих од значаја за АП Војводину; обавља коор-
динацију са јединицама локалне самоуправе, које су укључене у пројек-
те; припрема програме и планове за реализацију стратешких докумената 
од значаја за пројекте, израду извештаја, анализа и обавештења који се 
односе на пројекте и др.; обавља и друге послове које му повери секре-
тар, подсекретар или помоћник.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: високо обра-
зовање у области друштвено-хуманистичких наука на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године и завршен приправничким 
стаж, односно с најмање годину дана радног стажа у струци и положеним 
државним стручним испитом, или с најмање пет година радног стажа у 
покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, с сте-
ченим високим образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске студије) и с најмање четири године радног стажа у струци, поло-
женим државним стручним испитом, или с најмање пет година радног 
стажа у покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, а 
оспособљен је да обавља мање сложене послове са ограниченим бројем 
међусобно повезаних различитих задатака у којима се примењују утврђе-
не методе рада, поступци или стручне технике. Запослени је одговоран за 
правилну примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника, 
а самосталност у раду ограничена је повременим надзором непосредног 
руководиоца и његовим општим усмерењима и општим упутствима за 
решавање сложенијих методолошких, процедуралних или техничких про-
блема; основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и 
пробни рад у трајању од три месеца.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата 
доноси Покрајински секретаријат за спорт и омладину.

6. Meсто рада: Нови Сад.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве 
је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави 
организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама 
„Послови”. Рок почиње да тече 05. фебруара 2015. године, а истиче 12. 
фебруара 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Јелена 
Папић, самостални стручни сарадник за опште правне послове, телефон: 
021/487 43 61.

10. Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања, 
контакт телефон и наводе о досадашњем радном искуству;
- Curriculum Vitae - радна биографија;
- уверењe о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне 
карте;
- уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе);
- уверење о положеном државном стручном испиту (оригинал или ове-
рена фотокопија);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном стажу у струци;
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START);
- фотокопија радне књижице.

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

11. Датум оглашавања: 04. фебруар 2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људ-
ским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли 
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и у гласилу организације 
надлежне за послове запошљавања.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА

21235 Темерин, Новосадска 326
тел. 021/843-888

Послови на припреми и извршењу буџета
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни однос 
предвиђене Законом и Правилником о унутрашњој организацији и систе-
матизацији радних места у Општинској управи: да је држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовном 
пољу техничко-технолошких наука, односно на студијама у трајању од 
најмање четири године техничког смера, положен стручни испит за рад у 
државним органима и 1 година радног искуства. Непотпуне и неблаговре-
мене молбе неће се разматрати. Пријаве поднети начелнику Општинске 
управе Општине Темерин, у року од осам дана од дана објављивања.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45

тел. 021/210-2275

Општи економски послови
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице 
пунолетно, да је држављанин Републике Србије, да није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу и да поседује општу здравствену способност), кандидати морају 
испуњавати и посебне услове: стечено високо образовање из научне 
области економске науке на студијама првог степена (основне академске 
студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 
три године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање једна година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Уз пријаву на оглас доставити: доказ о стручној спреми, 
о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, уверење да лице 
није осуђивано, доказ о стеченом радном искуству у струци (фотокопија 
радне књижице и потврда претходног послодавца на којим пословима 
је стечено радно искуство у струци и у ком трајању) и уверење о општој 
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здравственој способности. Сва документа могу бити у облику неоверених 
фотокопија, а изабрани кандидат биће у обавези да поднесе оригинална 
документа. Уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано 
и уверење о општој здравственој способности не могу бити старији од 
6 месеци.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
12000 Пожаревац, Дринска 2

тел. 012/539-651

Заменик начелника Градске управе Града 
Пожаревца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, положен државни 
стручни испит, пет година радног искуства у струци. Кандидати подносе: 
пријаву на оглас, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, лекарско уверење, доказ о прописаној стручној 
спреми, доказ да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државним органима. Избор канди-
дата извршиће се у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. 
Пријаву са документацијом поднети на адресу: Градско веће Града Пожа-
ревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац. Ближа обавештења у вези са огла-
сом могу се добити на број телефона: 012/539-651. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
31320 Нова Варош, Карађорђева 32

тел. 033/63-728

Радник за послове у писарници
на одређено време до три месеца, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема правног смера, 
друштвеног смера (IV степен), 1 година радног искуства. Поред наве-
дених, кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају општу 
здравствену способност, да су држављани РС, да нису осуђивани за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, уверење основног и вишег суда да против лица није покрену-
та истрага и да није подигнута оптужница. Пријаве са доказима доставити 
на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. О исходу огласа кандидати ће бити писмено обавештени.

ДОМ КУЛТУРЕ „ЈОВАН ТОМИЋ“
31320 Нова Варош, Трг војводе Петра Бојовића 5

тел. 033/61-130

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Посебни услови: VII или VI степен стручне спреме и најмање 
3 године радног искуства. Поред наведених, кандидати морају испуња-
вати и следеће услове: да имају општу здравствену способност, да су 
држављани РС, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, уверење основног 
и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница. Пријаве са доказима доставити на наведену адресу, у року од 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. О исходу огласа кандидати ће бити писмено обавештени.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА РУМА

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

Експедитор поште
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: завршена средња школа општег или стручног образовања 
и васпитања у четворогодишњем трајању; положен државни стручни 
испит; радно искуство од 1 године у оквиру захтеване стручне спреме. 
Кандидат поред наведених мора испуњавати и опште услове предвиђене 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, односно да 
је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, као 
и да поседује општу здравствену способност. Кандидат је дужан да као 
доказ о испуњавању захтеваних услова приложи следећу документацију: 
биографију (CV), диплому о захтеваном степену и врсти стручне спреме, 
уверење о држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању 
(издаје орган унутрашњих послова-СУП), доказ о радном искуству - фото-
копију радне књижице. Након одлуке о избору, а пре уручења решења о 
заснивању радног односа, кандидат је у обавези да достави и уверење о 
општој здравственој способности (издаје надлежна здравствена устано-
ва). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или у овереној 
копији, док датум издавања уверења о држављанству Републике Србије 
и уверења о некажњавању не сме бити старије од шест месеци. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова из огласа подносе се поштом на адресу Општинске 
управе, са назнаком: “За оглас” или предајом на шалтеру писарнице на 
истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у 
разматрање. За све информације у вези са огласом контактирати пер-
соналну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, лок. 
121.

ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-122

Руководилац Одељења за финансије
на одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу економ-
ских или правних наука на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - дипломирани економиста или дипломирани правник, 3 
године радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање 
рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених 
услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство 
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

Извршилац за послове месних заједница
на одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, правног, економског смера 
или гимназија, 1 година радног искуства са прописаном стручном спре-
мом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. 
Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: 
држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу.

Технички секретар председника општине
на одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, правног, економског или 
прехрамбеног смера, 1 година радног искуства са прописаном стручном 
спремом, психолошка способност за рад са странкама, познавање рада 
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на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, 
кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике 
Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, 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 органу.

Возач у Кабинету председника општине
на одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: основна школа, возачки испит „Б“ категорије, 1 година радног 
искуства. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште 
услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има пропи-
сану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за пољопривреду
на одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у 
области економских или техничко-технолошких наука (основне академ-
ске, односно струковне студије у трајању од три године), односно на 
студијама у трајању до три године - више образовање - економиста или 
инжењер пољопривреде, 1 година радног искуства са прописаном струч-
ном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни 
испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште 
услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има пропи-
сану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за послове скупштине
на одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу правних 
наука на студијама другог степена (дипломске специјалистичке академ-
ске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године - дипломирани правник, 1 година радног искуства са прописа-
ном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни 
стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и 
опште услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има 
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Шеф Одсека за локални економски развој
на одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, гимназија општег смера, 
3 године радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање 
рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених 
услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство 
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

Извршилац за радне односе и враћање одузете 
земље

на одређено време, ради замене привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу прав-
них наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - дипломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном 
стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни 
стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и 
опште услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има 
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Уз пријаву о испуњавању услова огласа, кандидат треба да 
достави следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног суда да 
није осуђиван за наведено кривично дело. Лекарско уверење о здрав-

ственој способности доставља се након доношења одлуке о избору кан-
дидата. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на 
оглас доставити на адресу Општинске управе.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

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

Послови социјалне заштите и родне 
равноправности

на одређено време до повратка привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије) у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких 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. Општи услови: да је лице 
држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здрав-
ствену способност, прописану стручну спрему и радно искуство, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, да није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, диплому, уверење о положеном струч-
ном испиту, потврду о радном искуству, уверење суда да лице није под 
истрагом, односно да није осуђивано за поменута кривична дела. Лекар-
ско уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном 
документацијом о испуњавању сваког од наведених услова (осим услова 
под тачком 7 за који ће изабрани кандидат доставити доказ по прије-
му у радни однос), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, 
Општинској управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11. Број теле-
фона: 022/310-170, лок. 315. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ШАБАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „БОГАТИЋ“

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 4

Директор

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање функције директора. 
Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена (мастер 
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, психолошких, педагошких, андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални 
радник; најмање пет година радног искуства у струци и подношење про-
грама рада за мандатни период на који се врши избор. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремено поднете пријаве 
и пријаве са непотпуном документацијом неће се разматрати.

ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/3432-760

Возач
за рад у Одељењу за општу управу и друштвене 
делатности, на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: КВ радник, положен возачки испит „Ц“ категорије. Поред усло-
ва наведених у огласу, кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 
Закона о радним односима у државним органима. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова огласа доставити поштом, на горенаведену адресу.

Администрација и управа 
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЉИГ

14240 Љиг, Карађорђева 7
тел. 014/3443-300

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: VII или VI степен стручне спреме, 
најмање три године радног искуства на руководећим пословима у туризму 
или на пословима за које је Туристичка организација основана. Потребно 
је да кандидат уз пријаву приложи: пословну биографију, предлог про-
грама рада и развоја туризма Општине Љиг и све доказе о испуњавању 
општих и посебних услова из овог огласа. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За јавни конкурс за избор директора“.

ВРАЊЕ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

17510 Владичин Хан, Николе Тесле 2
тел. 017/473-824

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан и пословно способан, да је државља-
нин РС, да има високу школску спрему, најмање 1 годину радног иску-
ства након стеченог високог образовања. Мандат директора траје чети-
ри године. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима 
је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на 
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. Пријаве са потребним доказима о испуњавању пред-
виђених услова достављају се препорученом поштом, на горенаведену 
адресу или лично у просторијама Центра, сваког радног дана, од 08,00 
до 15,00 часова. Докази који се прилажу уз пријаву: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о школској спре-
ми, исправа којом се доказује радно искуство (уговори о раду, решења, 
потврде, фотокопија радне књижице, као и други документи којима се на 
недвосмислен начин доказује радно искуство кандидата), уверења (два) 
да кандидат није осуђиван пресудама кривичних судова и да се против 
њега не води кривични поступак за дела која се гоне по службеној дуж-
ности, уверење о општој здравственој способности. Кандидат за директо-
ра, уз прописану конкурсну документацију, подноси програм рада и раз-
воја установе за мандатни период на који се врши именовање. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног 
органа. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази Управни одбор неће разматрати. Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Овај оглас објављује се и на огласној табли 
Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Вла-
дичин Хан.

     Трговина и услуге
АУТО-СЕРВИС „ГУДАЛОВИЋ“ ДОО

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1
тел. 011/318-71-88

Вулканизер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, радно иску-
ство 3 године на наведеним пословима, возачка дозвола „Б“ категорије. 
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања. Кандидати треба 
да се налазе на евиденцији незапослених лица код Националне службе 
за запошљавање најмање шест месеци непрекидно.

„ЈУГОДОМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 110

тел. 021/6624-222
e-mail: zaposlenje@dominosrbija.com

Продавац
на одређено време, за рад у Сомбору

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, III степен - продавац, IV степен, IV степен - продавац, 
основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), 
рад у сменама. Обука кандидата вршиће се у Новом Саду, смештај и хра-
на обезбеђени. Рок за пријављивање је до 23.02.2015. године.

BUSINESS OUTSOURCING SERVICES DOO
Нови Београд, Шпанских бораца 3б

тел. 011/4407-407
filip.gacevic@boutsourcing.com

ПХП програмер апликативног софтвера
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: ВСС, смер: информационе технологије, занимање: програмер; 
познавање програмског језика ПХП, течно знање норвешког језика. Рад 
на рачунару: PHP, Linux, Git, Jira, Zeu Desk; 5 година радног искуства; 
возачка дозвола. Обезбеђена исхрана. Слање пријава мејлом. Рок за 
пријаву: до 28.02.2015.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „СТЕФАНЕЛИ“
21000 Нови Сад, Ченејска 22

тел. 021/3523-708

Фризер

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, са радним искуством. Јављање 
кандидата на бројеве телефона: 064/3523-708 или 021/410-181.

BEAUTY CENTAR 021
21208 Сремска Каменица, Трг Змај Јове 13

тел. 065/5112-311

Фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању: фризер за жене, мод-
ни женски фризер, годину дана радног искуства. Јављање кандидата на 
бројеве телефона: 065/5112-311 или 021/2462-942.

„ТИМЕР“ ДОО
24000 Суботица, Јожефа Атиле 32

тел. 024/554-180

Шивач на индустријским машинама
5 извршилаца

УСЛОВИ: лица без обзира на пол, степен и врсту стручне спреме, са иску-
ством од најмање 12 месеци на траженим пословима. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве лично на адресу: Јожефа Атиле 32, Суботица 
или на број телефона: 024/554-180.

„САВА ОСИГУРАЊЕ“ АДО
(РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК)

32000 Чачак, Браће Глишића 5
e-mail: cacak@sava-оsiguranje.rs

Консултант у продаји неживотних осигурања
за рад у Чачку, Горњем Милановцу, Ивањици, Пожеги, 
Ариљу, Косјерићу, Бајиној Башти, Лучанима, Ужицу, 
Златибору, Краљеву, Врњачкој Бањи, на одређено 

време од 3 месеца
20 извршилаца

Опис послова консултанта продаје: остваривање задатог плана продаје; 
израда и проширивање листе клијената; контактирање клијената, закази-

Администрација и управа  / Трговина и услуге
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вање и обављање продајних разговора; прикупљање потребне докумен-
тације за закључивање уговора о осигурању; израда полиса у систему; 
праћење наплате по продатим полисама.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, рад у МS Оffice програмима 
(Wоrd, Еxcel, Оutlook); пожељно основно познавање енглеског језика; 
пожељно искуство у продаји. Нудимо вам: рад у успешној компанији, тре-
нинг, обуку и могућност свакодневног стицања нових знања и вештина; 
добру зараду са адекватним вредновањем резултата рада; позитивно 
радно окружење; могућност личног и професионалног развоја. Уколико 
сте заинтересовани да нам се придружите, CV са мотивационим писмом 
пошаљите редовном поштом на горенаведену адресу или електронском 
поштом на e-mail: cacak@sava-оsiguranje.rs, са назнаком: „За конкурс - 
консултант_назив града“. Конкурс је отворен до 28.02.2015. године.

„ФИНА КУЋА“ ДОО
36000 Краљево, Цветке 48/А

Комерцијалиста
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство, познавање 
рада на рачунару, пожељна возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад у 
складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Контакт телефони: 036/851-450, 062/968-15-37, 
069/312-92-98. Контакт особа: Александар Симовић.

ПП „БРАНКОВИНА“
11000 Београд, Узун Миркова 7

тел. 063/480-000

Куварица
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 2 године радног искуства на 
наведеним пословима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на 
наведени телефон. Рок за оглашавање је 30 дана од дана објављивања.

    Грађевинарство и индустрија

‘‘ДОМУС‘‘
АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЉЕ

25000 Сомбор, Аврама Мразовића 13
тел. 025/427-843, e-mail: domusso@gmail.com

Пројектант сарадник - архитекта
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер архитек-
туре, магистар архитектуре, обука за АutoCAD (све верзије и сви нивои), 
основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), 
енглески језик - средњи ниво, пробни рад 2 месеца. Рок за пријављивање 
је 07.02.2015. године.

„VIBAC BALCANI“ DОО
35000 Јагодина, Индустријска зона

e-mail: hr@vibac.rs

Оперативни менаџер производње у Сектору 
папира

на одређено време 12 месеци

Опис послова: обезбеђује у складу са стандардима, процедурама и закон-
ским уговорним правилима која се односе на све аспекте остварење пла-
ниране производње у прописаној количини и квалитету, уз благовремено 
дефинисане програме и процене потрошње.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, 60 месеци радног искуства; 
детаљно познавање процеса производње папира; способност упра-
вљања међуљудским односима и преговорима; способност брзог одлу-
чивања; способност управљања оперативним групама; способност рези-
мирања. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати могу радне биографије да доставе мејлом. Лице за контакт: 
Ерика Блажић.

„VIBAC BALCANI“ DОО
35000 Јагодина, Индустријска зона

e-mail: hr@vibac.rs

Директор Сектора сечења
на одређено време 12 месеци

Опис послова: обезбеђује у складу са стандардима, процедурама и закон-
ским и уговорним правилима која се односе на све аспекте остварење 
планиране производње у прописаној количини и квалитету, уз благовре-
мено дефинисане програме и процене потрошње.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, 120 месеци радног искуства; 
детаљно познавање LEAN производње, способност управљања међуљуд-
ским односима и преговорима, способност брзог одлучивања, способност 
управљања оперативним групама, способност резимирања. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне 
биографије да доставе мејлом. Лице за контакт: Ерика Блажић.

„VIBAC BALCANI“ DОО
35000 Јагодина, Индустријска зона

e-mail: hr@vibac.rs

Директор БОПП филм и Акрил сектора
на одређено време 12 месеци

Опис послова: обезбеђује у складу са стандардима процедурама и закон-
ским и уговорним правилима која се односе на све аспекте остварење 
планиране производње у прописаној количини и квалитету, уз благовре-
мено дефинисане програме и процене потрошње.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, 120 месеци радног искуства; 
детаљно познавање графичке производње и индустрије хемијских пре-
маза, способност управљања међуљудским односима и преговорима, 
способност брзог одлучивања, способност управљања оперативним гру-
пама, способност резимирања. Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе мејлом. 
Лице за контакт: Ерика Блажић.

„МИКОМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Мирослава Продановића 12

Радник за рад на ЦНЦ машинама
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња машинска школа одговарајућег усмерења, познавање 
рада на рачунару, са или без радног искуства, способност рада под при-
тиском како би се испоштовали рокови и захтеви инвеститора. Компанија 
ће организовати обуку радника за рад на ЦНЦ машинама (Обрадни цен-
тар за профиле, Ласер и др.) за 5 кандидата, а после завршене обуке 2 
најуспешнија кандидата биће примљена у радни однос. Пријаве за запос-
лење (CV и мотивационо писмо) слати искључиво електронским путем на 
е-mail: info@mikom.rs. Биће контактирани само кандидати који су ушли у 
ужи избор. Конкурс је отворен до 10.02.2015. године.

„ТИГАР“ АД ПИРОТ
18300 Пирот, Николе Пашића 213

Интерни ревизор

УСЛОВИ: универзитетско образовање из области економије, сертификат 
о стеченом звању овлашћени интерни ревизор, радно искуство на посло-
вима овлашћеног интерног ревизора у трајању од 3 године, добро тео-
ретско знање и вештина у примени принципа, праксе и прописа интерне 
ревизије и рачуноводства као и принципа и праксе руковођења, добро 
познавање Стандарда за професионалну праксу интерне ревизије и Етич-
ког кодекса, вештине у прикупљању и анализи сложених података, про-
цени информација и система и доношења логичких закључака, вештину 
преговарања и решавања проблема, добро познавање рада на рачунару 
(МS Оffice), познавање енглеског језика, добро писано и вербално кому-
ницирање и поседовање вештине излагања налаза и препорука.

ОСТАЛО: контрола усклађености пословања са законом, другим пропи-
сима и интерним актима, надзор над спровођењем рачуноводствених 
политика и финансијским извештавањем, провера спровођења политика 
управљања ризицима, праћење усклађености организације и деловања 
послодавца са кодексом корпоративног управљања, вредновање интер-

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија



Бесплатна публикација о запошљавању 21  04.02.2015.  |  Број 607 |   

них политика и процеса и предлагање њиховог унапређења, испитивање, 
оцењивање и праћење адекватности и ефикасности рачуноводственог 
система и система интерних контрола, континуирано праћење, провера и 
унапређење система рада, консултантско ангажовање кроз давање пре-
порука за отклањање уочених неправилности и недостатака у циљу уна-
пређења укупног пословања, предлагање годишњег плана и програма 
рада интерне ревизије, састављање извештаја о појединачним ревизија-
ма и годишњег извештаја о раду интерне ревизије, редовно извештавање 
надлежног органа послодавца о спроведеном надзору пословања. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
и на огласној табли НСЗ. Пријаве са биографијом слати Кадровској служ-
би на горенаведену адресу, са назнаком: „За кадровску функцију“ или на 
е-mail: konkurs@tigar.com.

„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД
31205 Севојно, Првомајска бб

Дизаличар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, руковалац дизалице, радно искуство 
3 године, рад у сменама, рад ван просторија послодавца, обезбеђена 
исхрана. Јављање по конкурсу директно код послодавца на горенаведену 
адресу. Конкурс је отворен до 28.02.2015. године.

ДОО „ФЕМАН“
35000 Јагодина, Вихорска 1

Грађевински радник
2 извршиоца

Мајстор за молерско-гипсарске радове
3 извршиоца

Машинбравар

УСЛОВИ: пожељно са искуством.

Бравар - варилац
2 извршиоца

УСЛОВИ: пожељно са искуством.

Електроинжењер за продају електропроизвода

УСЛОВИ: пожељно је искуство на сличним пословима, као и добро 
коришћење рачунара и познавање страног језика.

Електроинжењер за развој електропроизвода

УСЛОВИ: пожељно са искуством и добро познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уколико сте заинтересовани за рад на неком од наведених 
радних места у нашој фирми можете послати CV на е-mail: kadrovska@
feman.cо.rs или доћи лично у централу фабрике, Вихорска 1, Јагодина. 
Све додатне информације могу се добити на број телефона: 035/230-000.

    Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Специјалиста оралне хирургије
на одређено време до 12 месеци, за рад у Одсеку 

оралне хирургије Службе за стоматолошку здравствену 
заштиту одраслог становништва

Опис послова: обавља орално-хируршке прегледе са упалама, апцеси-
ма и другим патолошким променама у усној шупљини, предлаже начин 
лечења и даје терапију; врши вађење зуба и лечи зубе који хируршким 
путем могу да се лече; врши преглед и терапију свих орално-хируршких 
случајева; санира све преломе вилица и лица из домена оралне хирур-
гије; врши хируршке интервенције; врши хируршке интервенције вађења 
заосталог корена; врши операције плика френулума и нивелације гре-

бена; врши операције импактираних и плуимпактираних зуба; врши 
операције циста и тумора из домена оралне хирургије, врши операције 
масциларних синуса, као и вађења корена из синуса те пластике синуса; 
по потреби иде у кућне посете ради интервенције непокретним лицима; 
води уредну документацију, а по потреби обавља и друге послове описа-
не у акту о организацији и систематизацији послова.

УСЛОВИ: Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завр-
шеном стоматолошком факултету, оверена фотокопија дипломе о завр-
шеној специјализацији, оверена фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту и оверена фотокопија лиценце (уколико је кандидат има). 
Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа потребно 
је испуњавати и следеће услове: завршен стоматолошки факултет, поло-
жен стручни испит и специјализација из оралне хирургије.

ОСТАЛО: Потребно је доставити и извод из матичне књиге рођених (не 
старији од шест месеци) или оверену фотокопију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована Шер-
бановића 12, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место специјалисте 
оралне хирургије“.

ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

тел. 012/327-983, 327-984
факс: 012/327-986

Медицински техничар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен 
стручни испит. Опис послова предвиђен систематизацијом послова уста-
нове, за послове са завршеним средњом медицинском школом.

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, положен 
стручни испит. Опис послова предвиђен систематизацијом послова уста-
нове, за послове са завршеним медицинским факултетом.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе 
о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију рад-
не књижице уколико кандидат има радни стаж, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству. Рок за пријављивање је осам дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затворе-
ним ковертама, на адресу: Општа болница Петровац на Млави, Моравска 
2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у правну службу болни-
це. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета 
у разматрање при избору кандидата.

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

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за оториноларингологију ОЈ Општа 

болница Врање, Здравственог центра Врање, на 
одређено време због замене привремено одсутне 

запослене, до повратка са породиљског одсуства - нега 
детета

УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинска школа, смер општи, IV 
степен стручне спреме. Уз захтев за заснивање радног односа приложи-
ти: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доз-
волу за рад - лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у 
комору. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно иску-
ство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О разговору са канди-
датом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује в.д. 
директора Здравственог центра Врање. Директор претходно може приба-
вити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат 
по пријему радити. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору 
не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног односа кан-
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дидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Захтев за заснивање радног односа, 
са назнаком: „За радно место“, доставити поштом или лично, у писарници 
Здравственог центра Врање.

ДОМ ЗДРАВЉА КИКИНДА
23300 Кикинда, Краља Петра I 106

Доктор медицине
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог на рад, за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслих - здравствене амбуланте на селу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
доктор медицине, положен стручни испит. Уз пријаву кандидат треба да 
достави: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету, оверену фотокопију уверења о положен стручном испиту, положен 
возачки испит „Б“ категорије, потпуну личну и радну биографију са адре-
сом, контакт телефоном и мејл адресом, решење о упису у комору лекара 
или лиценца.

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да дос-
тави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци) и ове-
рену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце или решења 
о упису у именик надлежне лекарске коморе РС. Пријаву са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове - радно место (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву) или лично доставити у 
канцеларију 5А, Ђуре Јакшића 110, Кикинда. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186, лок. 103

Лабораторијски техничар
на одређено време, на период до 6 месеци, због 

повећаног обима посла, за рад у Служби за 
лабораторијску делатност Дома здравља Параћин

2 извршиоца

Опис послова: прима и припрема биохемијско/хематолошки и други мате-
ријал за лабораторијску обраду, разврстава и врши регистрацију мате-
ријала, припрема целокупни прибор и материјал потребан за рад, узима 
капиларни узорак крви за одговарајуће анализе, ради лабораторијске 
анализе (биохемијске, хематолошке, преглед урина, столице као и ана-
лизе коагулације крви), региструје пацијенте од којих је узет материјал 
и уредно га уписује у протокол, заводи резултате анализа и уписује их у 
формуларе уредно према анализама за сваког пацијента, наплаћује пар-
тиципацију и др. и предаје новац на благајну, рукује са апаратима за рад 
и одржава их у исправном стању, издаје резултате пацијентима, ради на 
дестилацији воде, учествује у раду комисије за спровођење јавних набав-
ки, именоване решењем директора у складу са Законом о јавним набавка-
ма, обавља послове на које је овлашћен решењем и одлуком директора, 
а који су из делокруга рада служби у оквиру свог степена стручне спреме, 
радне способности и занимања, одговоран је за свој рад главном меди-
цинском техничару и начелнику Службе.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски 
техничар, положен стручни испит, радно искуство у струци минимум 12 
месеци. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку 
биографију, фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију 
уверења о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној медицинској 
школи, смер лабораторијски техничар, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију радне књижице, уверења или потврде и сл. 
о испуњености услова у погледу радног искуства, лекарско уверење (под-
носи кандидат који буде био изабран на конкурсу). Докази о испуњености 
услова за заснивање радног односа подносе се у овереним копијама. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и 
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично 
у писарницу Дома здравља Параћин или послати на наведену адресу. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му. Неблаговремене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном 
и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. По завршетку 
конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

тел. 013/741-464
e-mail: dzkovin@hotmail.com

Доктор медицине у Служби хитне медицинске 
помоћи

на одређено време, најдуже до 12 месеци

Опис послова: пружа све видове медицинске заштите грађанима свих 
узраста, учествује у здравственом васпитању грађана, води прописану 
медицинску документацију, одговара за стручност рада своје екипе, врши 
и друге послове по налогу начелника Службе и директора Дома здравља 
Ковин.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Уз 
пријаву се подноси: кратка биографија и докази о испуњености услова 
конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених), у неовереним фотоко-
пијама. Пријаве слати на адресу Дома здравља Ковин, Трг ослобођења 4, 
26220 Ковин, са назнаком: “За конкурс” или донети лично у канцеларију 
бр. 57 Одсека за правне послове, на другом спрату. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П.А. Чарнојевића 15

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене, до њеног повратка са породиљског одсуства

Опис послова: обавља послове у амбуланти који предвиђају припре-
му пацијената за преглед, асистирање лекару при интервенцијама, 
спровођење прописане терапије у амбуланти и на терену, обављање 
патронажних посета, учествује у обављању систематских прегледа, вак-
цинација, стерилисање инструмената, мењање катетера, рад на ЕКГ апа-
рату, вођење прописане медицинске документације и евиденција, израда 
потребних извештаја, по потреби и налогу лекара узима узорке крви и 
урина и на терену.

УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинска школа, смер општи, IV 
степен стручне спреме. Уз захтев за заснивање радног односа приложи-
ти: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доз-
волу за рад - лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у 
комору. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно иску-
ство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О разговору са кан-
дидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује 
директор Дома здравља Српска Црња. Директор претходно може приба-
вити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат 
по пријему радити. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору 
не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног односа кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. Оглас је објављен 
и на веб-страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Захтев за заснивање радног односа, са назнаком: „За радно 
место“, доставити поштом или лично у писарницу Дома здравља Српска 
Црња, П.А. Чарнојевића 15.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054 011, 3054-000
е-mail: zavod@biocidi.оrg.rs

Службеник за јавне набавке

Опис послова: организује и координира активности у Заводу везане за 
процедуру набавке у складу са позитивним прописима о јавним набав-
кама, припрема годишњи план набавки и одговара за поштовање пла-
нираних рокова, спроводи поступак набавке у складу са законом и одго-
вора за законитост спроведеног поступка, припрема извештаје који се 
достављају Управи за јавне набавке и другим органима, прикупља и еви-
дентира захтеве за набавку и врши набавке добара, услуга и радова (у 
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складу са уговореним роковима и условима квалитета из понуде) до вред-
ности дефинисане законом за које наручилац није обавезан да примењује 
одредбе Закона о јавним набавкама, води интерну евиденцију о спрове-
деним поступцима, обавља и све остале послове у складу са Законом о 
јавним набавкама и подзаконским актима.

УСЛОВИ: завршен економски факултет, дипломирани економиста - VII 
степен стручне спреме, пробни рад 6 месеци. Радни однос се заснива 
на неодређено време са пуним радним временом. Уз пријаву се подноси 
биографија и доказ о испуњености услова конкурса у неовереној фото-
копији (фотокопија дипломе и фотокопија сертификата службеника за 
јавне набавке). Пријаве са траженим прилозима достављају се на горе-
наведену адресу, поштом или на писарницу Завода. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат који буде 
изабран дужан је достави доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

Расписује оглас за пријем у радни однос на неодређено време, 
са пуним радним временом од 40 часова недељно и пробним 

радом у трајању од 3 месеца:

Медицински техничар општег смера
ради попуне радног места медицински техничар/сестра

9 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера, стечено 
стручно звање медицинског техничара/сестре општег смера (IV степен 
стручне спреме).

Медицински техничар педијатријског смера
ради попуне радног места медицински техничар/сестра-

педијатријска сестра/техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа педијатријског смера, сте-
чено стручно звање медицинског техничара/сестре педијатријског смера 
(IV степен стручне спреме).

Медицински техничар радиолошог смера
ради попуне радног места медицински техничар/сестра-

РТГ техничар/сестра
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена висока/виша/средња медицинска школа радиолош-
ког смера (РТГ техничар), стечено стручно звање медицинског технича-
ра/сестре РТГ смера (струковни радиолошки техничар или IV/VI степен 
стручне спреме).

Медицински техничар гинеколошко-
акушерског смера

ради попуне радног места медицински техничар/сестра-
гинеколошко-акушерског смера

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа гинеколошко-акушерског 
смера, стечено стручно звање медицинског техничара/сестре гинеколош-
ко-акушерског смера (IV степен стручне спреме).

Виши медицински техничар општег смера
ради попуне радног места медицински техничар/сестра

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена виша/висока медицинска школа општег смера (VI сте-
пен стручне спреме).

ОСТАЛО: услови за заснивање радног односа за горенаведене послове су 
општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2005...) и посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематизацијом радних места од 17. маја 
2007. године. Заједнички посебни услови за заснивање радног односа: 
положен стручни испит са одговарајућим степеном стручне спреме; кан-
дидат мора да испуњава психофизичку и здравствену способност за рад 
у сменама; радно искуство на пословима медицинског техничара/сестре у 
стационарној здравственој заштити у трајању од најмање 2 године. Пре-
лиминарно рангирање кандидата вршиће се по следећим критеријумима: 
просечна оцена током школовања и радно искуство. По извршеном бодо-

вању формира се прелиминарна ранг-листа. Ранг-листа није обавезујућа. 
На основу ранг-листе врши се избор кандидата за ужи избор. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор и по потреби извршиће 
се психолошко тестирање кандидата и/или други тестови. Коначна одлу-
ка о избору кандидата неће зависити од броја бодова на прелиминарној 
ранг-листи. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или у овереној копији, 
следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профила, уверење о положеном стручном испиту, сведочанства за сва-
ки разред средње школе за медицинске техничаре/сестре са средњом 
школском спремом, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме), фотокопија радне књижице, кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, мејл адресом. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, 
доказ да се против њега не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице); дозволу за рад-лиценцу издату 
од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведена документа у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас 
објавити и на интернет презентацији Министарства здравља и интернет 
презентацији Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулати конкурса биће објављени 
на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Кон-
такт телефон: 034/505-260. Пријаве се подносе лично или поштом на 
адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. 
Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место... (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

ПОЛИКЛИНИКА „ЦЕНТАР“
21235 Темерин, Сирмаи Кароља 20

тел. 021/844-679

Доктор медицине, специјалиста гинеколог

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, специјалиста 
гинекологије, медицински факултет, специјалистички испит, једна годи-
на радног искуства. Уз пријаву поднети доказе о испуњености услова, 
копију дипломе о завршеном специјалистичком испиту, решење о изда-
вању лиценце, краћу биографију. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Доктор медицине, специјалиста радиолог

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста радиологије, меди-
цински факултет, специјалистички испит, једна година радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети доказ о испуњености услова, копију дипло-
ме о завршеном специјалистичком испиту, решење о издавању лиценце, 
краћу биографију. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Спремачица - хигијеничар у ДЗ Жабари
на одређено време до повратка радника са боловања, за 

рад у централном објекту у Жабарима

Опис послова: ради на одржавању чистоће у радним и свим другим прос-
торијама, одржава чистоћу прозора, столарије, канцеларијског материја-
ла и инвентара, санитарија, тепиха, завеса и др., по потреби одржава 
двориште, а зими чисти снег, по завршетку радног времена контролише 
инсталације водовода и струје у смислу да ли не цури нека чесма или да 
ли је све искључено са електричног напајања, затвара прозоре и слично, 
ради и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и завр-
шена основна школа. Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно 
место се кандидат пријављује доставити: кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
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основној школи, извод из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци) или оверену фотокопију, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци) или оверена фотокопија, уверење да се против кандидата 
не води истрага, ни истражне радње, нити се води кривични поступак по 
оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење. Пријаву 
са документацијом доставити на адресу Дома здравља Жабари.

АПОТЕКА „УЖИЦЕ“
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 43

тел. 031/514-642

Дипломирани фармацеут
за рад у Пријепољу

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, потребно је 
да кандидат испуњава и посебне услове утврђене Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова Апотеке „Ужице“: завршен фарма-
цеутски факултет (VII степен стручне спреме), положен стручни испит 
и најмање једна година радног искуства у струци по положеном струч-
ном испиту. Место рада: Јединица за издавање готових лекова Бродаре-
во, Општина Пријепоље. Потребно је да кандидати за оглашено радно 
место уз писану пријаву на конкурс, са кратком биографијом (CV), бројем 
телефона и адресом, као доказе о испуњавању услова доставе: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) 
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), уве-
рење о радном стажу у струци о положеном стручном испиту или оверену 
фотокопију радне књижице. Поступак пријема спровешће комисија обра-
зована одлуком директора, које ће са кандидатима који су конкурисали на 
оглас обавити разговор (интервју) и на основу сачињене ранг-листе дати 
директору предлог за пријем кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне, неблаговре-
мене и непотписане пријаве неће бити разматране.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

11000 Београд, Др Суботића 6а

Доктор медицине
који ће бити упућен на специјализацију из дечје 

неурологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да 
поседује високу стручну спрему - завршен медицински факултет, рад-
но искуство 6 месеци. Сви кандидати су дужни да уз пријаву на оглас 
приложе следећу документацију, у неовереним фотокопијама: диплому о 
завршеном медицинском факултету, доказ о радном искуству, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) или потврду 
да је поднет захтев за издавање уверења, уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да 
је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврду да је поднет 
захтев за издавање уверења, молбу и кратку биографију (CV) са адресом, 
контакт телефоном и мејл адресом.

Доктор медицине
који ће бити упућен на специјализацију из дечје и 

адолесцентне психијатрије

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да 
поседује високу стручну спрему - завршен медицински факултет, рад-
но искуство 6 месеци. Сви кандидати су дужни да уз пријаву на оглас 
приложе следећу документацију, у неовереним фотокопијама: диплому о 
завршеном медицинском факултету, доказ о радном искуству, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) или потврду 
да је поднет захтев за издавање уверења, уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да 
је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврду да је поднет 
захтев за издавање уверења, молбу и кратку биографију (CV) са адресом, 
контакт телефоном и мејл адресом.

Доктор медицине - специјалиста офталмологије

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да 
поседује високу стручну спрему - завршен медицински факултет; да је 
положио стручни испит за звање доктора медицине; да је положио спе-
цијалистички испит за звање лекара специјалисте офталмологије; рад-
но искуство 3 године. Сви кандидати су дужни да уз пријаву на оглас 
приложе следећу документацију, у неовереним фотокопијама: диплому 
о завршеном медицинском факултету, уверење (потврду) о положе-
ном стручном испиту, уверење о положеном специјалистичком испи-
ту из офталмологије, доказ о радном искуству, дозволу за рад - лицен-
цу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) или потврду 
да је поднет захтев за издавање уверења, уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да 
је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврду да је поднет 
захтев за издавање уверења; молбу и кратку биографију (CV) са адресом, 
контакт телефоном и мејл адресом.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да 
поседује средњу стручну спрему - завршена средња медицинска шко-
ла - општи или педијатријски смер, да је положио стручни испит, радно 
искуство 6 месеци. Предност имају кандидати који су радили на истим 
или сличним пословима. Сви кандидати су дужни да уз пријаву на оглас 
приложе следећу документацију, у неовереним фотокопијама: диплому 
о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског сме-
ра, уверење (потврду) о положеном стручном испиту, дозволу за рад - 
лиценцу издату од надлежне коморе, доказ о радном искуству, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) или потврду 
да је поднет захтев за издавање уверења, уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да 
је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврду да је поднет 
захтев за издавање уверења, молбу и кратку биографију (CV) са адресом, 
контакт телефоном и мејл адресом.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију 
и психијатрију за децу и омладину, Београд, Др Суботића 6а, са назна-
ком: „За оглас“ и за које радно место се подноси или лично доставити 
у Одељење за опште, правне, кадровске и техничке послове Клинике. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избо-
ру кандидата. Кандидати ће о избору бити обавештени писменим путем 
у законском року.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355, 2645-064

Расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време до 
повратка одсутног запосленог, са пуним радним временом:

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да 
поседује средњу стручну спрему - завршену средњу медицинску шко-
лу - општи или педијатријски смер, да је положио стручни испит, рад-
но искуство 6 месеци. Сви кандидати су дужни да уз пријаву на оглас 
приложе следећу документацију, у неовереним фотокопијама: диплому 
о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског сме-
ра, уверење (потврду) о положеном стручном испиту, дозволу за рад - 
лиценцу издату од надлежне коморе, доказ о радном искуству, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) или потврду 
да је поднет захтев за издавање уверења, уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да 
је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврду да је поднет 
захтев за издавање уверења, молбу и кратку биографију (CV) са адресом, 
контакт телефоном и мејл адресом.

Медицина
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УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да посе-
дује III степен стручне спреме, радно искуство 1 година. Сви кандидати 
су дужни да уз пријаву на оглас приложе следећу документацију, у неове-
реним фотокопијама: диплому о завршеном III степену стручне спреме, 
доказ о радном искуству, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђи-
ван (не старије од 6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање 
уверења, уверење да се против кандидата не води кривични поступак и 
да није подигнута оптужница, нити да је покренута истрага (не старије од 
6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање уверења, молбу 
и кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и мејл адресом.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију 
и психијатрију за децу и омладину, Београд, Др Суботића 6а, са назна-
ком: „За оглас“ и за које радно место се подноси или лично доставити 
у Одељење за опште, правне, кадровске и техничке послове Клинике. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избо-
ру кандидата. Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у 
законском року.

          Култура и информисање 

ЗАВИЧАЈНА ГАЛЕРИЈА
„Др ВИНКО ПЕРЧИЋ“

24000 Суботица, Максима Горког 22

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Општи услови: висока стручна спрема - VII/1 степен, академија 
ликовних уметности, најмање 3 године радног искуства, да кандидат 
поседује организаторске способности. Кандидат за директора дужан је да 
приложи општи програм рада и развоја установе у култури, као саставни 
део конкурсне документације. Посебни услови: радно искуство у области 
заштите културних добара, радно искуство у области кустоске праксе, 
радно искуство у области уметничке делатности.

ОСТАЛО: Конкурсна документација: оверена фотокопија дипломе о завр-
шеној стручној спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије, оверена фотокопија личне карте, биографија. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. Конкурсну документацију слати 
на горенаведену адресу.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛАЗА КОСТИЋ“
25000 Сомбор, Венац Радомира Путника 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: предлог програма рада и развоја за период од 4 године; ове-
рена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оверена 
копија радне књижице или доказ о радном искуству; биографија која 
мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада Кул-
турног центра са кратким прегледом остварених резултата рада; уверење 
надлежног органа да против кандидата није поднета оптужница (не ста-
рије од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужнос-
ти; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; оверена копија личне карте; доказ о 
општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал). Услови 
за избор кандидата: висока стручна спрема друштвеног смера, пет година 
радног искуства у области културе и медија. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА АРИЉЕ
31230 Ариље, Светог Ахилија 33

тел. 031/891-182

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, радно искуство од 3 године. Уз 
пријаву на конкурс доставити: доказ о високој стручној спреми, уверење 
о радном искуству, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, уверење о општој здравственој спо-
собности, уверење да особа није осуђивана (не старије од 6 месеци, из 
МУП-а), уверење да се против кандидата не води кривични поступак (из 
суда). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Медицина / Култура и информисање 

www.nsz.gov.rs
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        Наука и образовање

БЕОГРА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област Комплексна 
анализа

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Рачунарство и 
информатика

на одређено време од 60 месеци

Редовни професор за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области за коју се 
бира. Ближи услови за избор утврђени су чл. 71 ст. 1 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 91 Статута Математичког 
факултета. Уз молбу за конкурисање потребно је поднети: биографију, 
оверену копију дипломе, списак научних радова и сепарате истих. Молбе 
са потребним документима могу се доставити факултету на горенаведену 
адресу или лично предати у секретаријат факултета, сваког радног дана, 
од 10,00 до 15,00 часова.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 58

тел. 011/214-39-65

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 
5 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, одгова-
рајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога и пси-
холога на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да 
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе; најмање 
5 година радног стажа у области образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да има психичку, 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 образовања и васпитања, држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис дипломе о одго-
варајућем образовању, оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту, односно лиценци за наставника, педагога или психолога, доказ 
да има најмање 5 година рада у области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (потврда мора да садржи: назив 
послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат 
био распоређен и време трајања рада у области образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања) - оригинал потврда од 
послодавца, доказ о психичкој и физичкој способности за рад са децом и 
ученицима (оригинал лекарско уверење, не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или копија уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење суда да није 
покренута истрага, нити да се води кривични поступак против кандидата, 
биографију са кратким прегледом радног искуства и предлогом програ-
ма рада директора школе. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа. Уверење о положеном испиту за директора школе се не прилаже 
док министар просвете не донесе подзаконски акт о испиту за директо-
ра школе. Пријаве слати на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-320

Оглас објављен 28.01.2015. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: сарадник у настави за ужу науч-
ну област Анатомија, на одређено време од 1 године. У осталом 
делу оглас је непромењен.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Сарадник у настави или асистент за ужу 
научну област Економија и право (Економска 

анализа права), предмети: Основи економије и 
Економска политика

на одређено време од 1 године (сарадник у настави), 
односно 3 године (асистент)

УСЛОВИ: За сарадника у настави: студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам. Ближи услови утврђени су чланом 71 
став 1 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и чла-
ном 109 Статута Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен 
текст). За асистента: студент докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам или ака-
демски назив магистра наука из научне области за коју се бира. Избор 
се врши у складу са чланом 72 и чланом 122 став 5 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и чланом 109 Статута Правног факул-
тета Универзитета у Београду (пречишћен текст). Пријаве кандидата са 
прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, 
Булевар краља Александра 67, 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 законом и ако:

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

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

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

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

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој уста-
нови на захтев директора.
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ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

тел. 011/214-04-19

Ванредни професор или доцент за уметничку 
област Филмска и телевизијска режија, 
наставни предмети: Филмска режија и 

Телевизијска режија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских уметности, 
дипломирани филмски и телевизијски редитељ.

Ванредни професор или доцент за уметничку 
област Филмска и телевизијска продукција, 
наставни предмет: Телевизијска продукција

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских уметности, 
дипломирани филмски и телевизијски продуцент.

Ванредни професор или доцент за уметничку 
област Реклама и медији, наставни предмет: 

Принципи промоције
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста.

Доцент за уметничку област Камера, наставни 
предмет: Филмска слика

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филмски и телеви-
зијски сниматељ.

Доцент за уметничку област Камера, наставни 
предмет: Телевизијска слика

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филмски и телеви-
зијски сниматељ.

ОСТАЛО: Избор се врши према Закону о високом образовању и Статуту 
Факултета драмских уметности.

ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11000 Београд, Есад пашина 26

тел. 011/3098-092

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника 
средње стручне школе за подручје рада: геологија, хидрометеорологија, 
хемија, неметали и графичарство и за педагога и психолога школе; да 
има психичку, физичку 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 РС; да има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора и најмање 5 година рада у школи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију; оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(односно лиценци, тј. дозволи за рад); доказ о испуњености услова из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) - прибавља школа; потврду о 
раду у области образовања, најмање 5 година рада у школи на послови-

ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
- оригинал; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија); уверење надлежног суда да против кандидата није покренута 
истрага, нити подигнута оптужница које није старије од 30 дана (ори-
гинал или оверена фотокопија); остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. С обзиром да Министарство просвете 
РС није организовало полагање испита за директора школе, пријава која 
не буде садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Конкурс објављен 21.01.2015. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у делу који се односи на пријем у радни однос 
и избор у звање: предавач струковних студија за област Еко-
номске науке, ужа стручна област Електронско пословање, на 
одређено време од 5 година; сарадник у настави за област Педа-
гогија, на одређено време од 1 године.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник (сва знања) за ужу научну област 
Планирање газдовања шумама

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, VIII степен стручне спреме, док-
торат из уже научне области за коју се наставник бира, Шумарски факул-
тет, одсек Шумарство.

Асистент за ужу научну област Ерозија и 
конзервација земљишта и воде

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија на студијском програму: Шумарство, 
модул: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, 
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам или VII/2 степен стручне спреме, магистратура из уже нау-
чне области са прихваћеном темом докторске дисертације, Шумарски 
факултет, одсек Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса.
ОСТАЛО: Избор наставника врши се на период од 5 година, редовних про-
фесора на неодређено време, а асистента на период од 3 године. Остали 
услови за избор наставника и сарадника утврђени су Законом о вискомом 
образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилни-
ком о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског 
факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из 
конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарате радо-
ва...), достављају се надлежној служби, на адресу Факултета, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „ВЛАДИМИР НАЗОР“

11030 Београд, Милана Мијалковића 11
тел. 011/2571-757

е-mail: оs-vladimirnazor@hotmail.com

Конкурс објављен 28.01.2015. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: директор, исправља су у делу услова: уз 
„лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима“, додаје се: „доставља се при 
закључењу уговора“, и уз: „уверење да кандидат није осуђиван 
у складу са одредбама закона“, додаје се: „установа прибавља 
по службеној дужности“).

Наука и образовање
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-943

Конкурс објављен 17.12.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: ванредни професор за ужу науч-
ну област Хиспанистика, предмет: Шпанска књижевност, на 
одређено време од 5 година. У осталом делу текст конкурса је 
непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор:

Наставник у звање редовног професора за ужу 
уметничку област Цртање и сликање, предмети: 

Акт 1 и 2
на Одсеку примењено сликарство

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу уметничку област Примењено сликарство, 

предмети: Сликарске технике 1, 2 и 3
на Одсеку примењено сликарство, на период од пет 

година

Сарадник у звање уметничког сарадника за ужу 
уметничку област Примењено сликарство

на Одсеку примењено сликарство, на период од четири 
године

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописа-
не Законом о високом образовању, услове прописане актом Националног 
савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у 
Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну биографију 
на прописаном обрасцу 2 (два примерка у у штампаној форми и један 
у електронској форми на CD-у), оверену фотокопију или оверен препис 
дипломе, радове из области уметности, односно науке за коју конкури-
ше у складу са „репрезентативним референцама“ и уверење надлежног 
органа да правноснажном пресудом није осуђен за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови (члан 62 став 4 Закона о високом образовању “Сл. гласник РС”, бр. 
76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014).

Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ могу 
се преузети у правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу 
којих се може сагледати да ли и како влада материјом наставног предме-
та за који конкурише.

Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5 до 10 ориги-
налних радова или фотографија радова који се не могу поднети у ори-
гиналу, документација, пројекти и фотографије радова реализованих на 
одређеном месту или за одређене потребе. Поднети радови морају бити 
обележени именом кандидата/аутора. Под оригиналним радовима под-
разумевају се и пројекти у свим областима који нису реализовани.

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Учесници конкурса, пријаву на конкурс, потписани списак приложене 
документације и поднетих радова у три примерка, комплетан образац 2 
са попуњеним или непопуњеним пољима, потребну документацију којом 
доказују испуњеност конкурсних услова и радове подносе правној служби 
Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, у времену 
од 10,00 до 13,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. За додатне информације звати на број телефона: 011/3281-
251.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 
на радном месту једног наставника у звању:

Ванредни или редовни професор за 
Међународноправну ужу научну област, 

предмети: Увод у право европских интеграција 
и Међународни односи

са пуним радним временом, на одређено, односно 
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 
став 7 и став 9 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) 
и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду 
(пречишћен текст). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Прав-
ном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у 
року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ“
Борчa

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњива услова прописане чланом 8 став 2, чла-
ном 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13): високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника школе, педагога или пси-
холога; да испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и 
психолога, да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора школе) и најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег (висо-
ког) образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се 
пре закључења уговора о раду - лекарско уверење); 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, пре доношења одлуке о избору); држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију, диплому о стеченом образовању (оверену фотоко-
пију), уверење о положеном стручном испиту за наставника или стручног 
сарадника, односно испиту за лиценцу (дозвола за рад) - оверену фотоко-
пију, потврду о радном искуству на пословима наставника, односно струч-
ног сарадника, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену 
фотокопију; уверење о држављанству Републике Србије-оригинал или 
оверену фотокопију (не старије од шест месеци); уверење да се против 
учесника конкурса не води судски поступак за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Оверене фотокопије не могу бити старије од шест месеци од дана 
подношења пријаве. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу: ОШ „Јован Ристић“ у Борчи - Центар III, 
Беле Бартока 48а. На коверти обавезно назначити да је у питању пријава 
на конкурс за избор директора школе. Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату школе, на број телефона: 011/2722-515.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање



Бесплатна публикација о запошљавању 29  04.02.2015.  |  Број 607 |   

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор:

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Примењено вајарство, предмети: 

Моделовање основе и Моделовање, на Одсеку 
примењено вајарство

са пуним радним временом и на период од пет година

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописа-
не Законом о високом образовању, услове прописане актом Националног 
савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у 
Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну биографију 
на прописаном обрасцу 2 (два примерка у у штампаној форми и један 
у електронској форми на CD-у), оверену фотокопију или оверен препис 
дипломе, радове из области уметности, односно науке за коју конкури-
ше у складу са „репрезентативним референцама“ и уверење надлежног 
органа да правноснажном пресудом није осуђен за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови (члан 62 став 4 Закона о високом образовању “Сл. гласник РС”, бр. 
76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014).

Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ могу 
се преузети у правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу 
којих се може сагледати да ли и како влада материјом наставног предме-
та за који конкурише.

Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5 до 10 ориги-
налних радова или фотографија радова који се не могу поднети у ори-
гиналу, документација, пројекти и фотографије радова реализованих на 
одређеном месту или за одређене потребе. Поднети радови морају бити 
обележени именом кандидата/аутора. Под оригиналним радовима под-
разумевају се и пројекти у свим областима који нису реализовани.

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Учесници конкурса пријаву на конкурс, потписани списак приложене 
документације и поднетих радова у три примерка, комплетан образац 2 
са попуњеним или непопуњеним пољима, потребну документацију којом 
доказују испуњеност конкурсних услова и радове, подносе правној служ-
би Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, у вре-
мену од 10,00 до 13,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За додатне 
информације звати на број телефона: 011/3281-251.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
Београд, Гаврила Принципа 42

тел. 011/7614-734

Наставник продуженог боравка
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства 

УСЛОВИ: Општи услови: да су кандидати држављани Републике Србије; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају одговарајуће образовање; да знају српски језик. 
Кандидати за обављање ових полова, поред општих услова, морају да 
имају одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8. став 2, тач-
ка 1) и 2), као и става 3, ЗОСОВ-а, тј. да поседују одговарајућу стручну 
спрему у складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Лекарско уверење се дос-
тавља након доношења одлуке о избору кандидата. Рок за достављање 
пријава на адресу школе је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЧАЧАК
ОШ „МИЛИНКО КУШИЋ“

Ивањица, 13. септембар 54
тел. 032/661-117, 660-780
e-mail: оsmkusic@ Еunet.rs

Професор српског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. На конкурс 
се могу пријавити лица која поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду испуњавају и посебне услове утврђе-
не чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), и то стечено високо 
образовање: на студијама 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 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, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник 
који је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
испуњава овај услов. На конкурс се могу пријавити лица која имају одго-
варајућу стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне среме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС“, бр. 11/2012 и 15/2013).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), уверење да нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања. Пријаву са 
документима слати на адресу школе или лично предати у секретаријату 
школе, сваког радног дана, од 08,00 до 14,00 часова. Ближе информације 
могу се добити на бројеве телефона: 032/661-117 и 032/660-780, сваким 
радним даном, од 08,00 до 14,00 часова.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
32234 Каона

Дипломирани педагог - стручни сарадник
са 50% радног времена, на одређено време, а најдуже 

до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају 
испуњавати и посебне услове из Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник-Просветни гласник“, бр. 11/2012 од 07.11.2012.). Пријаве са потреб-
ним документима (оверене фотокопије) достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Конкурс објављен 28.01.2015. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: наставник у звању ванредног професора 
или редовног професора за ужу научну област Заштита биља-
ка, исправља се тако што се испод назива радног места бришу 
речи: на одређено време од 5 година. У осталом делу конкурс је 
неизмењен.

ОШ „СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ“
32104 Трнава

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, 
са 40% радног времена

(8 часова)

 Наука и образовање
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Наставник физике
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, 

са 40% радног времена (8 часова)

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, 

са 10% радног времена (2 часа)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и звање стечено Правилником о 
врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних програма у основној школи. Кандидати на конкурс подносе: 
пријаву, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству. Уверење да кандидати нису осуђивани и да се 
против њих не води истрага - доказ о испуњености услова из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. 
Лекарско уверење за рад са децом у основној школи доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова из 
конкурса, са назнаком: „Пријава на конкурс - не отварај“, слати на адресу 
школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГЊИЛАНЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРАГИ ПОПОВИЋ“

Гњилане - Г. Кусце

Расписује конкурс за пријем радника за школску
2014/15. годину

Наставник српског језика и књижевности
за 14 часова (100% радног времена)

3 извршиoца

Наставник руског језика
за 14 часова (100% радног времена)

Наставник руског језика
за 10 часова (71% радног времена)

Наставник енглеског језика
за 14 часова (100% радног времена)

Наставник енглеског језика
за 10 часова (71% радног времена)

Наставник музичке уметности
за 1 час (6% радног времeна)

Наставник филозофије
за 2 часа (12,5% радног времена)

Наставник социологије
2 часа (12,5% радног времена)

Наставник математике
за 14 часова (100% радног времена)

5 извршилаца

Наставник математике
за 6 часова (42% радног времена)

Наставник физике
за 16 часова (100% радног времена)

Наставник ликовне културе и цртања
за 1 час (6% радног времена)

Наставник хемије
за 6 часова (37,5% радног времена)

Библиотекар
За рад у у Г. Кусцу и издвојеном одељењу у Партешу

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако: има одговарајуће образовање (VII 

степен стручне спреме); психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство РС. Уз пријаву на кон-
курс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању и доказ о држављанству. Пријава која не буде садржала напред 
наведену документацију сматраће се непотпуном.

НАПОМЕНА: За све што није наведено у конкурсу школа ће примењи-
вати Статут, Закон о основама система образовања и васпитања, Посе-
бан колективни уговор за запослене у основним и средњим школома и 
домовима ученика и Закон о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Адреса: Техничка школа „Драги Поповић“ Горње Кусце, 38250 
Гњилане, контакт телефон: 064/0880-841.

КИКИНДА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57

тел. 0230/22-423
е-mail: vsov@businter.net

Професор енглеског језика и књижевности, 
филолошких наука

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: У звање наставника страног језика може бити изабрано лице 
које има високо образовање у области у којој се бира, способност за 
наставни рад и објављене стручне радове. Поред наведене стручне 
спреме, сви кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању и актима школе: да су држављани Републи-
ке Србије, да имају општу здравствену способност, одговарајућу радну 
способност, да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примање мита у обављању послова у високош-
колској установи. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију са 
подацима о досадашњем раду, препоруку која садржи преглед и миш-
љење о научном и стручном раду кандидата, из установе у којој је канди-
дат изводио наставу у претходном периоду, која садржи и оцену о резул-
татима ангажовања у настави и развоју наставе, резултате евалуације 
и друге резултате оцењивања кандидата, оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом степену стручне спреме, списак научних и струч-
них радова и саме радове које су у могућности да доставе или на други 
начин да докажу да су радови објављени, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о држављанству (не старији од 6 месеци). Лекарско уверење 
о здравственој способности доставља изабрани кандидат, а доказ о нео-
суђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем. Непотпуне 
пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се узимати 
у разматрање.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
23300 Кикинда, Светозара Милетића 16

Секретар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер; 
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; познавање рада на рачунару; радно искуство од најмање пет годи-
на. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије 
доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци) и диплому. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа службеним путем. Доказ о поседовању психофизичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - под-
носи изабрани кандидат, по окончању одлуке о избору, а пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаву са потребном документацијом доставити на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање
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КРАГУЈЕВАЦ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу научну област Менаџмент и пословна 

економија, наставни предмети: Међународни 
маркетинг, Међународно пословање и 

менаџмент и маркетинг услуга
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже нау-
чне области и други општи, педагошки и посебни услови прописани Зако-
ном о високом образовању, Статутом и другим актима Економског факул-
тета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: доказе о испуњавању услова 
конкурса и доказе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђи-
ваности утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом образовању и чла-
ном 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима 
о испуњености услова тражених конкурсом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана.

КРАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1

тел. 036/314-330

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена 
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године, или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о 
држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на ком се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику); потврду о радном искуству у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; преглед кретања у служби са биографским подацима и предло-
гом програма рада директора школе; доказе о својим стручним и орга-
низационим способностима (необавезно). Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за 
запошљавање и публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати у затвореним ковер-
тама на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ или доставити лично, у 
секретаријат школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 036/314-330.

ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ“
36203 Адрани

тел. 036/841-223

Педагог школе
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; одговарајуће високо образовање 
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 15/2013). На конкурс се могу пријавити кандидати 
који поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и 
посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да кандидат има завршено одговарајуће високо 
образовање (одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство РС; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад; образовање из психолошких, педагош-
ких 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. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу доку-
ментацију којом доказују да испуњавају услове предвиђене Законом и 
Правилником, као и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству; доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (из даје надлежна високошколска установа) 
или потврду факултета о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или доказ о положеном стру чном испиту/лиценци; извод из матичне 
књиге рођених. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службе-
ној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Прија-
ве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила

тел. 036/5882-002

Наставник руског језика
са 44% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

школе у Ласцу, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одго-
варајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и да има стечену врсту образовања у складу са чланом 3 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/2013), односно да је: професор, односно дипломирани филолог за 
руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил руски језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил руски језик); кандидат 
мора да има у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисиплина 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; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 

 Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи



   |  Број 607 |  04.02.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs32 

чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће био-
графије доставе следећу документацију, у оригиналу или оверене фото-
копије: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству не сме 
бити старије од шест месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисиплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу; доказ о знању јези-
ка на ком се остварује образовно-васпитни рад (потврда високошколске 
установе на којој је кандидат стекао образовање да се редовна наста-
ва одвија на српском језику). Лекарско уверење изабрани кандидат је 
дужан да достави пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: “За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 036/5882-002.

КРУШЕВАЦ
ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“

37254 Коњух
тел. 037/875-103

Наставник математике
за 89% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана (породиљско 
одсуство)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образо-
вање - завршено одговарајуће образовање у смислу члана 3 Правилника 
о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013), да је држављанин Републике 
Србије, а доставити и извод из матичне књиге рођених; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Проверу психофизичких спсобности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, а потврду о неосуђиваности 
кандидата прибавља школа. Уз пријаву доставити оригинале или оверене 
копије докумената издатих од надлежних органа (не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о избору кандида-
та. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 8 и чл. 120 ЗОСОВ-а („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Посебни услови: Правилник о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси следећу конкурсну документацију: 
оверену фотокопију/оригинал дипломе о стручној спреми, оверену фото-
копију/оригинал извода из матичне књиге рођених (са холограмом), ове-
рену фотокопију/оригинал уверења о држављанству (не старије од шест 
месеци). Оверена фотокопија је фотокопија оригиналног документа која 
се оверава печатом код надлежног органа. Лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење да 
лице није осуђивано прибавља школа. Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Благовременом пријавом сматраће 
се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном прија-

вом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којима канди-
дат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Кандидати ће бити 
писмено обавештени о одлуци директора школе у законом предвиђеном 
року. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 016/785-234.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ“
Тупале, 16240 Медвеђа

тел. 062/1764-716

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да канди-
дат испуњава услове за наставника основне школе за педагога и психо-
лога, дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту (дозвола за рад), потврду о раду у области образовања, уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу школе. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 
062/1764-716.

НОВИ С А Д
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„ПЕТАР КОЊОВИЋ“
21220 Бечеј, Главна 5

Директор

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године за наставника те 
врсте школе и подручје рада; да има психичку, 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 образовања и васпитања; да је држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да има дозволу за рад-лиценцу, односно 
положен стручни испит, завршену обуку и положен испит за директора 
(програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за 
директора школе нису донети, из ког разлога ће изабрани кандидат бити 
у обавези да у законском року положи испит за директора школе), нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која треба да садржи биографске подат-
ке са прегледом кретања у служби, као и евентуалне прилоге који-
ма доказује стручне, организационе, педагошке и друге квалитете за 
обављање послова директора, кандидат је дужан да приложи: оверен 
препис-фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци), оверен препис-фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту-лиценци, потврду да има најмање 5 година стажа 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 33  04.02.2015.  |  Број 607 |   

образовања (не старије од 6 месеци). Извештај о извршеном претходном 
лекарском прегледу (не старији од 6 месеци) подноси се пре закључења 
уговора о раду, а уверење о некажњавању школа прибавља од надлеж-
ног органа по службеној дужности. Фотокопије докумената морају бити 
уредно оверене. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: “За конкурс 
за директора школе” или предати лично у просторијама секретаријата 
школе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ“

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб

Педагошки асистент за подршку у образовању 
деце и ученика из осетљивих група, а посебно 

ромске деце
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају најмање средњу стручну спрему, да познају ромски језик 
(било који дијалекат), да имају искуства у раду са децом из осетљивих 
група, посебно са ромском децом. Од кандидата који се јави на конкурс 
се очекује да има смисла да подстиче: различите видове сарадње устано-
ве, њених корисника, запослених и локалне заједнице, упис ромске деце 
у предшколску установу, савлађивање наставног градива, посебно код 
ромске деце, толеранцију између неромске и ромске популације, наста-
вак даљег образовања и школовања ромске деце. Кандидат треба да 
испуњава следеће услове за рад: да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има стручну 
спрему у складу са Правилником о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних места у ПУ „Љуба Станковић“ Беочин (стечено средње 
образовање, положен уводни модул обуке за педагошке асистенте, 
познавање ромског језика, познавање рада на рачунару), да није осуђи-
ван за кривично дело за које му је изречена безусловна казна затвора од 
најмање 6 месеци или за друго кажњиво дело које га чини неподобни за 
рад у предшколским установама.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење 
којим се потврђује да има општу здравствену способност, доказ о стече-
ном образовању, кратку биографију. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - послови педагошког 
асистента“.

Спремачица
за рад у објекту „Бубамара“, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове за рад: да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здрав-
ствену способност, да има стручну спрему у складу са Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ПУ „Љуба 
Станковић“ Беочин (основна школа, II степен стручне спреме), да није 
осуђиван за кривично дело за које му је изречена безусловна казна затво-
ра од најмање 6 месеци или за друго кажњиво дело које га чини неподоб-
ни за рад у предшколским установама.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење 
којим се потврђује да има општу здравствену способност, доказ о стече-
ном образовању, кратку биографију. Од кандидата који се јави на конкурс 
очекује се да: одржава хигијену затвореног простора, одржава хигије-
ну отвореног простора, обавља повремене послове чишћења, најмање 
једном месечно (дезинфекција тепиха, мазање паркета, прање плочица, 
прање прозора, брисање плафоњере, прање радијатора, брисање пра-
шине са бојлера и цеви централног грејања), помаже деци при облачењу 
после устајања, подиже и склапа кревете, врши и друге послове на захтев 
васпитача, руководиоца објекта и директора установе. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са 
доказима доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс 
- за послове спремачице“.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Електроника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета 
у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Сценска архитектура, техника и дизајн - 

Сценска архитектура и техника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, услови про-
писани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факул-
тета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Сценска архитектура, техника и дизајн - 

Сценски дизајн

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, услови про-
писани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факул-
тета техничких наука.

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Телекомуникације и 

обрада сигнала

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописани 
чланом 64 Закона о високом 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, оригинални извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама 
стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострифика-
цији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве 
слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће раз-
матрати 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“
21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

тел. 021/6042-964

Васпитач
на одређено време, најдуже 2 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће опште услове: психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије, познавање језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Кандидат треба да испуњава следеће 
услове у погледу образовања: одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије), на којима је оспособљен за рад са децом јасленог 
узраста - васпитач или одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или основне академске сту-
дије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) - васпитач. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која треба да садржи краћу биографију са 
битним подацима о кандидату, кандидат треба да приложи: доказ о посе-
довању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених) и оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми. У поступку одлучивања директор врши ужи 
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избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, у року од осам дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избо-
ру у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Ближе информације могу се 
добити код секретара установе, на број телефона: 021/6040-656.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића-Валтера 4

тел. 021/4854-028

Професор струковних студија за ужу област 
Пословна информатика

УСЛОВИ: доктор техничких наука; објављени научни и стручни радо-
ви, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност 
за наставни рад; држављанство Републике Србије. Лице које је прав-
носнажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској установи не може 
стећи звање наставника.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: фотокопије диплома о заврше-
ним основним и последипломским студијама, биографију, списак научних 
и стручних радова, као и саме радове, доказ о радном искуству, доказ 
о држављанству. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву 
на конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га 
на увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити оба-
вештени путем огласне табле и сајта школе.

Сарадник у настави за ужу област Пословна 
информатика

на одређено време од 1 године
4 извршиоца

УСЛОВИ: студент дипломских академских студија (мастер) или студент 
специјалистичких студија у области информатичких наука, просечна оце-
на најмање осам на претходним нивоима студија, способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије. Лице које је правноснажном пре-
судом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи не може стећи звање 
наставника.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: биографију, фотокопије дипло-
ма о завршеним основним студијама и доказ о уписаним дипломским ака-
демским студијама - мастер, доказ о држављанству. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60 
дана од дана истека рока за пријаву на конкурс сачинити извештај о 
пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на период од 8 
дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта 
школе.

Професор струковних студија или предавач за 
ужу област Пословна информатика
на одређено време до 1/3 радног времена

5 извршилаца

УСЛОВИ: доктор техничких наука или информатичких наука; магистар 
техничких наука или информатичких наука; објављени научни и стручни 
радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способ-
ност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Лице које је прав-
носнажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској установи не може 
стећи звање наставника.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: фотокопије диплома о заврше-
ним основним и последипломским студијама, биографију, списак научних 
и стручних радова, као и саме радове, доказ о радном искуству, доказ 
о држављанству. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 

разматрати. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву 
на конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га 
на увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити оба-
вештени путем огласне табле и сајта школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“

21101 Шангај, 8. бр. 2
тел. 021/6520-142

е-mail: оsveljkovlahovic@open.telekom.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена - дипломске и академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за 
наставника у основној школи општег типа, школског педагога или школ-
ског психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Директор се бира на период од четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању, кратку биографију (CV), лиценца (или уверење 
о положеном стручном испиту) за наставника, односно психолога или 
педагога, потврду о радном стажу на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања, лекарско уверење са 
утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад 
са децом, ученицима. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 021/6520-142. Пријаве се подно-
се у секретаријату школе или поштом-препорученом пошиљком. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
СРЕДЊА ШКОЛА „НОВИ ПАЗАР“
36300 Нови Пазар, Саве Ковачевића бб
тел. 020/320-768, 321-289, 062/661-865

Психолог школе
за 10% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања, да има јавну исправу (лиценцу), 
одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у средњој школи. Уз пријаву кандидат 
треба да приложи следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству, лекарско 
уверење о општој психофизичкој и здравственој способности за рад у 
средњој школи (подноси се при закључивању уговара о раду), уверење 
суда да се против кандидата не води истрага, нити да је подигнута оптуж-
ница (оригинал или оверена фотокопија). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адре-
су школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Наставник српске књижевности у звање 
доцента за ужу научну област

у трајању од пет година

Наставник грађанског права у звање редовног 
професора за ужу научну област

 Наука и образовање
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Асистент грађанског права за ужу научну 
област

у трајању од три године

Наставник јавног права у звање ванредног 
професора за ужу научну област

у трајању од пет година

Наставник криминалистичко-безбедоносне 
науке у звање ванредног професора за ужу 

научну област
у трајању од пет година

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за кандидате предвиђени су одредбама Закона о висо-
ком образовању, Статутом и Правилником о избору у звање на Универ-
зитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: био-
графију, оверене фотокопије диплома о завршеним основним, мастер/
магистарским и докторским студијама, оверена фотокопија претходног 
избора у звање, списак објављених радова и радове, уџбеничку литара-
туру и сл. Пријаве се подносе правној служби Универзитета, Димитрија 
Туцовића бб, Нови Пазар, у року од 10 дана од дана објављивања. Обра-
зац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и заснивање радног 
односа може се преузети на сајту Универзитета у Новом Пазару: www.
uninp.еdu.rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ПИРОТ
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8 
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, за педагога или пси-
холога стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или стечено образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад - лиценцу 
за обављање послова наставника, педагога или психолога; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Изабрани кандидат је дужан да положи испит за директора установе 
у року од годину дана од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу-дозволи за рад; потврду о раду у области образовања и васпитања; 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци, доставља канди-
дат који одлуком Школског одбора буде изабран за директора); извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); уверење суда да није под истрагом, нити да је 
против кандидата подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. 
Директор школе се бира на период од четири године. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на адресу школе.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ“

18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник клавира (матична школа у Пироту)
на одређено време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: за наставника клавира: VII степен 
стручне спреме, дипломирани музичар-пијаниста, мастер музички умет-
ник, професионални статус клавириста; да има психичку, физичку, здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету - школи, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено поднете прија-
ве неће се разматрати.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
18217 Љуберађа
тел. 010/2680-120

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога или психолога; да има дозволу за рад (лиценцу), односно 
положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора школе (кандидат изабран за 
директора школе дужан је да положи испит за директора школе у року 
од годину дана од дана ступања на дужност); најмање пет година рада 
у установи из области образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следећа докумен-
та: радну биографију; оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; 
лекарско уверење; уверење да није осуђиван у складу са чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених и доказ о знању језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). Рок за подношење прија-
ва са доказима о испуњености услова је 15 дана од дана објављивања, 
лично или на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа оба-
вештења могу се добити на број телефона: 010/2680-120.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОШ „МИЛОШ САВИЋ“

12000 Лучица

Наставник хемије
за 40% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани хемичар, професор 
хемије, професор хемије и физике, професор хемије и биологије. Заинте-
ресовани кандидати уз молбу треба да приложе следећа документа: ове-
рену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

 Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПРОКУПЉЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА „КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“

18400 Прокупље, Василија Ђуровића Жарког 1
тел. 027/322-636

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутне раднице 

(породиљско одсуство), за рад у истуреном одељењу у 
Куршумлији

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи. Кандидат треба да има: одгова-
рајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да приложе: молбу са скраћеном 
биографијом, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству у оригиналу или оверен препис, не ста-
рији од 6 месеци. Уколико су кандидати на факултету имали предмете из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина потребно је да при-
ложе потврду о положеним наведеним предметима. Уколико кандидати 
имају положен стручни испит, односно испит за лиценцу, потребно је да 
приложе потврду о истом. У поступку одлучивања о избору наставника 
врши се претходна провера психофизичких и здравствених способности, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве се подно-
се у року од 8 дана, на адресу школе.

СМЕДЕРЕВО
ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269, 514-059

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, са или без радног искуства, са 
90% радног времена или 18 часова недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање у складу са чла-
ном 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и струч-
на спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних радника у гимназији. Кандидат поред општих 
услова треба да испуњава и посебне услове прописане у чл. 120 став 
1-4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са 
краћом биографијом доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ“
11317 Лозовик

тел. 026/831-554

РЕДОВНА НАСТАВА - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: услови из члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају 
услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, вас-
питача и стручних сарадника у ОШ („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, 6/08, 
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). Поред општих услова утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образо-
вање - VII степен стручне спреме за наставнике, држављанство Републи-
ке Србије; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверене 
фотокопије уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених 
и дипломе, уверење да није под истрагом и да није подигнута оптужница. 

Уверење о некажњавању прибавља школа, а лекарско уверење доста-
виће кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 026/831-554.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81
тел. 026/310-237

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања (члан 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања), дозволе 
за рад за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне 
врсте и подручја рада којој припада школа: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; испуњеност услова за пријем 
у радни однос у установи за образовање и васпитање (члан 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања): да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству, оригинал или оверена копија, не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања, тј. најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања (прецизно навести на ком радном месту и које послове 
је кандидат обављао), након стеченог одговарајућег образовања, потвр-
ду о обуци и положеном испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеној обуци и испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, па ће изабрани кандидат бити у обавези да 
положи испит за директора у законском року од годину дана од ступања 
на дужност), радну биографију, оквирни план рада за време мандата. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: радну биографију 
и све доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање тражи. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности кан-
дидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Доказ о неос-
уђиваности из става 1 тачка 2 - прибавља школа, пре доношења одлуке 
о избору. Пријаве се подносе у затвореним ковертама, са назнаком: “За 
конкурс”, непосредно школи или препорученом поштом, на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Додатне информације 
могу се добити на број телефона: 026/310-237.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства 
или мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог сте-
пена - основне академске студије у области машинства. Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из чл. 120, 121 
и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), као и Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном 
испиту за рад у образовању или положеном испит за лиценцу (осим за 
лица која заснивају радни однос у својству приправника или на начин 
утврђен као за приправнике). Уверење да кандидат није осуђиван по 
службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлу-
чивања о избору, кандидати за радна места наставника или стручних 
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сарадника који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, 
а у складу са чланом 130 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), по распореду који 
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за радна 
места наставника или стручних сарадника морају да имају и образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса  бодова. Кандидат мора знати језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб

тел. 025/440-431

Наставник математике

Наставник физике
са 80% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка 
радника са неплаћеног одсуства

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, до повратка раднице 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајући степен и врста стручне спреме: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентич-
но тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; звање 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96...3/2010); образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; држављанство Репу-
блике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - одговарајуће уверење прибавља школа 
по службеној дужности; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима. Кандидати уз пријаву подносе: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студирања или након 
дипломирања, са најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); биографију - CV (уколико је лице 
са радним искуством - податке о радном искуству и пословима које је 
обављао). Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа по 
службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре 
потписивања уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставни-
ка и стручног сарадника директор школе врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са уче-
ницима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на адресу школе или лично предати секретару школе. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
22222 Мартинци, Железничка 2

тел/факс: 022/668-230

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога. Под одговарајућим образовањем под-
разумева се високо образовање: на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, да кандидат има дозволу за рад-лиценцу 
за наставника, психолога и педагога, односно положен стручни испит; 
обуку и положен испит за директора установе; најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће доказе: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, лиценцу за рад - положен 
стручни испит, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврду о радном искуству, биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења 
уговора о раду, уверење да није осуђиван - школа прибавља по службе-
ној дужности, доказ о положеном испиту за директора школе (конкурсна 
документација достављена без доказа о положеном испиту за директора 
школе сматраће се потпуном, пошто програм обуке за директора школе 
и подзаконски акт о полагању испита за директора школе нису донети, а 
изабрани кандидат биће у обавези да положи испит за директора школе, 
у складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Документација се подноси у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за директора“, доставити на адресу школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“
22000 Сремска Митровица, Марко Перичин Камењар 16

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: високо образовање за васпитача или стручног сарадника 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или високо 
образовање за васпитача или стручног сарадника на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године, дозвола за рад, обука и положен 
испит за директора установе и најмање пет година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања; високо образовање за васпитача 
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или више образовање, дозвола 
за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и обра-
зовања, након стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове 
предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Директор установе бира се 
на период од 4 године. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (нови образац - трајно важење), доказ о радном искуству 
у установи на пословима образовања и васпитања (5, односно 10 година) 
након стеченог одговарајућег образовања (потврда), радну биографију, 
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предлог програма рада директора установе (није обавезно); Министар-
ство просвете и науке није организовало полагање испита за директо-
ра, па ће се документација без доказа о положеном испиту за директо-
ра сматрати се потпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да исти 
положи у законом предвиђеном року, доказ - лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом доставља 
кандидат који је одлуком Управног одбора изабран ради достављања 
документације надлежном органу на сагласност, пре закључења уговора 
о раду, уверење о некажњавању у складу са чланом 120 ст. 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, по службеној дуж-
ности прибавља установа; испуњеност услова из члана 120 ст. 1 тачка 
5 Закона о основама система образовања и васпитања, знање језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад - доказује се дипломом о сте-
ченом образовању на језику остваривања образовно-васпитног рада. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на адресу установе, са назнаком: „Конкурс за 
директора“ или доставити лично, сваког радног дана, од 08,00 до 13,00 
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТАРА ПАЗОВА
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-641

Наставник математике
на одређено време

Наставник математике
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: услови према Правилнику о врсте стручне спреме наставни-
ка, помоћних наставника и стручних сардника 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, 9/2013 и 6/14).

Наставник машинских предмета
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: услови према Правилнику о врсте стручне спреме наставни-
ка, помоћних наставника и стручних сардника 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, 9/2013 и 6/14).

ОСТАЛО: одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; високо обрзовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије), на студијама у трајању од три године или више 
образовање, држављанство Републике Србије, да кандидат зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија), додатак 
дипломи или уверење издато од стране високошколске установе да кан-
дидат поседује образовање у складу чланом 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, уверење о држављанству (оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Све пријаве са приложеном документацијом предати 
у секретаријату школе или послати поштом на адресу школе.

СУБОТИЦА
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА“

24340 Стара Моравица, Михаља Танчића 4
тел. 024/741-026

Конкурс објављен 17.12.2014. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: наставник разредне наставе, на одређено време 
до повратка запосленог са боловања, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2/а

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Наставник у свим звањима за научну област 
Геотехника

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, радно искуство од 5 година у високом 
образовању и педагошком раду. Кандидат поред општих услова треба 
да испуњава и услове предвиђене одредбама члана 64 Закона о висо-
ком образовању, Правилником о ближим условима за избору у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, донесен на седницама Сена-
та 09.10.2008., 04.12.2008., 28.05.2009., 24.06.2010. и 25.02.2013. годи-
не (пречишћен текст) о начину и поступку стицања звања и заснивање 
радног односа наставника Универзитета Нови Сад и члана 122 Статута 
Грађевинског факултета у Суботици. Уз пријаву на конкурс приложити: 
кратку биографију, диплому факултета, диплому доктора наука и списак 
објављених радова и саме радове. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације могу се добити на број телефона: 
024/554-300. Пријаве са доказом о испуњавању услова слати на адресу: 
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Козарачка 2/а, 24000 
Суботица.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2

тел. 015/282-218

Директор

УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године које је одговарајуће врсте за 
педагога или психолога школе; да поседује дозволу за рад, тј. лиценцу, 
односно положен стручни испит и да испуњава услове за наставника, 
педагога или психолога; обуку и положен испит за директора; најмање 
пет година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да је држављанин Републике Србије; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен 
препис-фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; ове-
рен препис-фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу; доказ 
о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности за рад са децом; податке о кретању у служби са 
биографским подацима; предлог програма рада директора школе и извод 
из матичне књиге рођених. Школа прибавља уверење да кандидат није 
осуђиван за прописана кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са назнаком: „За конкурс за 
избор директора“, слати на горенаведену адресу.
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УЖИЦЕ
ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/512-013

Професор струковних студија или предавач за 
ужу научну област Економске науке (наставни 

предмети: Специјално рачуноводство, 
Управљачко рачуноводство, Међународни 
рачуноводствени стандарди, Финансијско 

тржиште)
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме, научно звање доктора 
наука или академско звање магистра наука из научне области за коју се 
бира, завршен економски факултет, објављени научни и стручни радо-
ви и радно искуство у настави. Кандидати уз пријаву на конкурс подно-
се: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном звању 
доктора наука, магистра наука, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању, списак научних и стручних радова, потврду о рад-
ном искуству у настави. Услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању, Статутом Школе, Правилником о систематизацији радних 
места и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве на кон-
курс достављају се на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“
31000 Ужице, Николе Пашића 17

тел. 031/514-272

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу потребно је да испуњавају услове из 
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Претходну проверу психофизичких способности за наставнике врши 
Национална служба за запошљавање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
прилажу: доказе о образовању, држављанству и да знају језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве слати на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ АХИЛИЈЕ“
31230 Ариље, Војводе Мишића 40

тел. 031/891-338

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 и члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специја-
листичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, за наставника, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) за наставника, педагога или психолога; посе-
довање најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са ученицима (изабрани кандидат 
доставља пре закључивања уговора о раду); држављанство РС; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(прибавља школа по службеној дужности, пре закључивања уговора о 
раду); да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад; обука 
и положен испит за директора школе (изабрани кандидат за директора 
школе дужан је да положи испит за директора у року од годину дана 
од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о 

основама система образовања и васпитања). Директор се бира на период 
од 4 године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); лекарско уверење; уверење да кандидат није осуђиван, да се не 
налази под истрагом, односно да не постоји забрана обављања послова 
директора школе; потврду о радном искуству; преглед кретања у служби 
са биографским подацима и предлогом рада директора школе; уверење 
високошколске установе којим кандидат потврђује да је положио испит 
из српског језика, уколико образовање није стечено на српском језику. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања, на адресу школе, 
са назнаком: „Конкурс за избор директора“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве које не садрже доказ 
о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуним. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на 
број телефона: 031/891-338.

ВАЉЕВО
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а

тел. 014/232-644

Наставник у звању професора струковних 
студија за ужу научну област Информатика и 

информациони системи
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће посебне услове: завршен електротехнички факул-
тет; докторат из области електротехничких наука; пет референци из уже 
научне, односно стручне области из које изводи наставу на студијском 
програму (радови објављени у међународним и домаћим часописима, 
радови и саопштења изнети на међународним и домаћим скуповима, сту-
дије и пројекти, објављен уџбеник или монографија, збирка задатака или 
практикум из области за коју се бира); да је најмање пет година био у 
звању предавача или вишег предавача, односно да је остварио најмање 
десет година радног искуства у образовним установама, привреди или 
институтима на пословима у области за коју се бира; најмање пет година 
радног искуства у настави у високошколским установама. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да доставе следеће доказе: оверену фото-
копију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном докторату, потврду о радном искуству (предност имају канди-
дати са радним искуством у настави у високошколским установама), спи-
сак радова (објављених у међународним и домаћим часописима, радова 
и саопштења изнетих на међународним и домаћим скуповима, студије и 
пројекти, објављених уџбеника или монографија, збирки задатака или 
практикума), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да се против лица не води кривични поступак и оверену фото-
копију личне карте.

ВРАЊЕ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена - дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), за настав-
ника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад 
- лиценце; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у обзир.

 Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о 
држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству), оверен препис дипломе о стеченом образовању, оверен препис 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 
потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским 
подацима, програм рада директора школе за наредни четворогодишњи 
мандат, уверење да није осуђиван, односно да се не води кривични 
поступак, прилоге којима доказује своје стручне, организационе и дру-
ге квалитете. Ближе информације могу се добити на број телефона: 
017/421-795 или у просторијама школе. Пријаве се подносе искључиво у 
писаној форми - на адресу школе или поштом.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

17530 Сурдулица, Томе Ивановића 24
тел. 017/814-119

Наставник српског језика
на одређено време, замена одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање да 10. 
септембра 2005. године; држављанство Републике Србије; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Потребна документа: доказ о стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима и уве-
рење о неосуђиваности.

ВРШАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“

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

тел/факс: 013/807-589

Наставник економске групе предмета за 
подручје рада: трговина, угоститељство и 

туризам
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, са 
допунама 9/13).

Наставник биљне производње 2, за профил: 
пољопривредни техничар

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: дипл. инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, 
дипл. инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско-виноградарски, 
дипл. инжењер пољопривреде, општи смер, дипл. инжењер агрономије.

ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису које је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, у складу са чл. 8 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13). Кандидат који је стекао образовање по прописима који уређују 
високо образовање почев од 10.09.2005. године, дужан је да достави 
потврду - уверење да ли се ради о студијама првог или другог степена, 
са своје високошколске установе, да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-

ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(оригинал или оверену копију уверења - потврде доставити уз конкурсну 
документацију). Кандидат који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од 
најмање 30+6 бодова, у складу са Европским системом преноса бодова 
(доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију у виду оригинала 
или оверене копије потврде или уверења, односно обавештења када је 
лиценца у питању). Потребна документација: пријава на конкурс, фото-
копија дипломе-оверена, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - под-
носи кандидат који буде изабран, а пре закључења уговора о раду. Уве-
рење да кандидати нису осуђивани у складу са законом - прибавља шко-
ла по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Сва уверења, осим новог обрасца 
извода из матичне књиге рођених са холограмом и копије дипломе, не 
смеју бити старија од 6 месеци и документа морају бити у оригиналу или 
у овереним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс“, лично или препорученом поштом.

ЗАЈЕЧАР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“

19000 Зајечар, Доситејева 2

Оглас објављен 24.12.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник грађанског васпитања. 
У осталом делу оглас је непромењен.

 Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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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

Корисник сам новчане накнаде у трајању од 
24 месеца, почев од 01.10.2013. године, јер ми је 
у 2013. години недостајало 2 године до испуња-
вања првог услова за остваривање права на ста-
росну пензију. Како је у међувремену измењен 
закон, право на новчану накнаду ће ми истећи, 
а ја нећу испунити услов за одлазак у старосну 
пензију у 2015. години, већ ћу ово право стећи 
крајем 2016. године. Добро вам је позната ситу-
ација око запошљавања и како се до посла не до-
лази, а нарочито за старије. У ситуацији сам да 
нећу имати никаква примања, а и новчана нак-
нада је минимална. Покушавам да пронађем 
посао, али безуспешно. Да ли постоји могућност 
да закључим уговор о стручном усавршавању и 
оспособљавању без накнаде, како бих евентуал-
но дошла до посла по истеку права на новчану 
накнаду, а да за време трајања таквог уговора 
примам и даље несметано новчану накнаду до 
истека периода од 24 месеца? Шта да раде ко-
рисници накнаде који су у тренутку добијања 
решења о праву на новчану накнаду испуња-
вали услове по тадашњем закону, а сада им се 
пролонгира одлазак у пензију? Имате ли неких 
сазнања о томе да ли ће бити измена за овак-
ве случајеве, на пример, продужетак права на 
новчану накнаду до одласка у пензију по закону 
који важи од 01.01.2015. године? Верујем да овај 
проблем имају многи корисници новчане нак-
наде, после измене закона о ПИО.

Одредбом члана 72 став 3 Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености прописано је 
да новчана накнада припада незапосленом у трајању 
од 24 месеца, уколико му до испуњавања првог ус-
лова за остваривање права на пензију, у складу са 
прописима о пензијском и инвалидском осигурању, 
недостаје до две године. Услови се цене у односу на 
важећи пропис о пензијском и инвалидском осигу-
рању на дан подношења захтева за новчану накнаду. 
На основу наведеног, вама је признато право на нов-
чану накнаду у трајању од 24 месеца, јер сте у мо-
менту престанка радног односа имали 58 година, а 
према важећем пропису о пензијском и инвалидском 
осигурању на дан подношења захтева за новчану 
накнаду, било је прописано да жена испуњава услов 
за старосну пензију у 2015. години када наврши 60 

КОЈИ ЈЕ ЗАКОН СТАРИЈИ
година живота и 15 година стажа осигурања, односно 
у вашем случају 04.08.2015. године.

Одредбом члана 88 став 1 тачка 4 Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај незапослености, про-
писано је да евиденција о незапосленом престаје да 
се води када испуни услове за остваривање права на 
старосну пензију или оствари право на породичну или 
инвалидску пензију, у складу са законом, док је одред-
бом члана 76. истог закона прописано да кориснику 
новчане накнаде право престаје када престане да се 
води евиденција о незапосленом, у складу са законом.

Указујемо на Закон о изменама и допунама За-
кона о пензијском и инвалидском осигурању, који је 
ступио на снагу 29.07.2014. године, а којим су пропи-
сани нови услови за остваривање права на пензију, 
који се примењују од 01.01.2015. године. Чланом 19 
овог закона прописано је да ће се услов за оствари-
вање права на пензију (мушкарци и жене) испунити 
када се наврши 65 година живота и најмање 15 годи-
на стажа осигурања, с тим да је одредбом члана 19А 
прописано постепено подизање старосне границе за 
жене у периоду од 2015. до 2032. године. Из наведеног 
произилази да ви нећете испунити услове за старосну 
пензију пре истека новчане накнаде 30.09.2015. годи-
не, те ћете ово право моћи да искористите у укупном 
трајању од 24 месеца.

Што се вашег другог питања тиче, указујемо да је 
Законом о запошљавању прописано да право на нов-
чану накнаду престаје и из разлога престанка вођења 
евиденције из разлога заснивања радног односа или 
започињања осигурања по другом основу. Под осигу-
рањем по другом основу подразумева се осигурање 
за случај незапослености које уз радни однос обухвата 
и обављање самосталне делатности као и привремене 
и повремене послове, али не и у уговорену накнаду. 
Одредбом члана 77 овог закона прописано је да не-
запослени може поново остварити право на новчану 
накнаду ако поново испуни све тражене услове за 
остваривање овог права, а у случају да је то за њега 
повољније, може наставити право из претходне неза-
послености, ако му је та новчана накнада престала 
управо из разлога заснивања радног односа или за-
почињања осигурања по другом основу. Оба права се 
не могу сабирати, тако да незапослени који испуњава 
услове и за поновно и за настављање права из прет-
ходне незапослености може да оствари оно право које 
је за њега повољније.
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    ПРАКСА У МНГ 
ЦЕНТРУ

Центар за развој људских ресурса и менаџмент 
је динамична организација са вишегодишњим ис-
куством у области развоја система обучавања и 
извођења истраживачких пројеката у привреди 
и јавном сектору. Као део развојних планова огла-
шавају потребу за ангажовањем практиканата на 
позицији: асистенткиња/асистент за организа-
ционо-маркетиншке послове. Пракса се обавља 
према утврђеном програму са дефинисаним исхо-
дима учења. Циљ праксе је препознавање талената 
и њихова обука.

Успешним кандидатима након праксе ће бити 
понуђен уговор о раду (запошљавање). Од вас се оче-
кује жеља да радите, енергичност и позитиван однос 
према раду. Практикант током обављања праксе 
прима надокнаду за свој рад и за покривање трош-
кова путовања.

Основни опис дужности:
- асистенција у организационим активностима;
- подршка у реализацији административних посло-
ва;
- асистенција у истраживачким активностима;
- асистенција у маркетиншким активностима;
- израда вести и чланака из различитих пословних 
области;
- асистирање у другим пословним активностима.

МНГ центар вам нуди:
- прилику за усавршавање и стицање радног иску-
ства;
- прилику да будете део динамичног и креативног 
окружења;
- месечну новчану надокнаду за рад;
- могућност да уколико покажете успех у раду до-
бијете понуду за заснивање сталног радног односа;
- сертификат о обављеној радној пракси.

Радна недеља: понедељак - петак. Број радних 
сати на пракси: према договору. Трајање праксе: 3 
месеца.

Потребни услови и вештине:
- млади дипломци VII или VI степена стручне спре-
ме, студенти завршних година студија;
- знање енглеског језика (минимално средњи ниво);
- високо корисничко знање употребе MS Office-а.

Радне биографије (CV) са мотивационим пис-
мом слати на: posao@mngcentar.com. 

Град: Београд. 
Рок за конкурисање: 07.02.2015. 

    ПРАКСА у НоваТелу
   На основу уговора о сарадњи Универзитета у 
Београду и Привредног друштва за производњу, 
инжењеринг и промет телекомуникационе 
опреме „НоваТел“, на организацији обавезне 
студентске праксе за студенте и дипломиране 
студенте Универзитета у Београду, отворен је 
конкурс за пријем 3 студента са Електротех-
ничког, Саобраћајног и Факултета организацио-
них наука, на праксу у трајању до 6 месеци.

   Практикант ће током обављања праксе 
имати следећа задужења:

- праћење пословања дистрибутера;
- израда дневних, недељних и месечних плано-
ва продаје;
- поштовање и праћење месечних планова про-
даје;
- стални контакти са актуелним и потенцијал-
ним купцима, најмање једном недељно кон-
тактирати све дистрибутере;
- контактирање потенцијалних дистрибутера;
- израда дневних и недељних извештаја;
- праћење стања и кретања на тржишту из об-
ласти ИКТ;
- подршка маркетинг активностима;
- рад по налогу претпостављеног;
- стално самоусавршавање.

Трајање: 20 часова недељно, 3 до 6 месеци.

Услови:
- студенти на завршним годинама факултета из 
области ИКТ технологија (Електротехнички фа-
култет, Саобраћајни факултет, ФОН)
- знање енглеског језика.

Начин пријаве:

За пријаву на конкурс потребно је послати би-
ографију и два писма препоруке професора на 
мејл: saradnja@razvojkarijere.bg.ac.rs, са назна-
ком: „НоваТел“ пракса.

САМО
ПРАкса
ВОлонтирање...
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У Пожеги је 24. јануара отворена Заједничка кућа, коју 
је за потребе Друштва за церебралну парализу, де-
чију парализу и плегије општине Пожега донирала 
Француска народна помоћ, а чије су реновирање и 

комплетну адаптацију помогли и Министарство за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања, општина Пожега, 
предузећа и појединци.

„Све што је људско припада свима. Сарадња са вама је 
читава историја пријатељства два народа. У целом свету се 
прича о лошим стварима, али ја верујем у бољу будућност 
и боље дане које сви заслужујемо. Захваљујем се представ-
ницима локалне самоуправе и министарства и истичем да 
ја вас овде не препознајем по функцијама, него по послови-
ма које обављате. Зато вас позивам на даљу сарадњу. Идеја 
за пројекат Заједничке куће је била да се особе са инвали-
дитетом укључе у свакодневни живот и да добију улоге у 
друштвеном животу. Заједничка кућа је кућа свих грађана 
Пожеге, који овде могу да дођу, да попију кафу, прочитају но-
вине, разговарају, да се друже са особама са инвалидитетом. 
Овај пројекат је нешто ново, не само за овај град него и за 
целу вашу земљу и надам се да ће бити добар пример и оста-
лима“, изјавио је у име Француске народне помоћи господин 
Ролан Пенишу. 

За потребе пројекта Министарство за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања издвојило је 1.200.000 ди-
нара. Министар Александар Вулин је поручио да су особе 
са инвалидитетом део нашег друштва које мора учинити све 
да се они тако и осећају.

„Ниједно друштво се не мери по томе како се односи пре-
ма најснажнијим и најздравијим члановима, већ се квалитет 
друштва мери по томе како се односи према најслабијима. 
Ово је доказ да се друштво брине о особама са инвалиди-
тетом, да држава, локална самоуправа, невладин сектор и 
наши пријатељи из иностранства могу заједно да раде и 
створе трајне вредности“, рекао је Вулин и додао да Минис-
тарство рада није штедело на социјалним давањима, а посеб-
но не за особе са инвалидитетом. У 2015. години Национална 
служба за запошљавање располаже са 500 милиона динара 
предвиђених за запошљавање особа са инвалидитетом, док 
је министарство издвојило 300 милиона динара за редовно 
функционисање свих организација које се баве животом и 
радом особа са инвалидитетом. 

Адаптацију Заједничке куће помогла је општина, као и 
бројни донатори. У име општине Пожега, председник Мило-
ван Мићовић захвалио се представницима Француске на-
родне помоћи за материјалну и моралну подршку коју годи-
нама осећа становништво Пожеге и околине. 

Корисници Друштва за церебралну парализу, дечију па-
рализу и плегије општине Пожега су деца ометена у развоју 
и млади са инвалидитетом (до 26 година), особе са тежим 
телесним инвалидитетом (18-65 година), непокретне и теже 
покретне особе. Индиректни корисници су њихове породи-
це и локална заједница у целини. Активности друштва су 
дневни боравак, помоћ у кући, као и персонална асистенција, 
чиме се у великој мери унапређује квалитет живота сваког 
корисника.

Драгомир Никитовић, председник овог удружења, до-
наторима и заслужним појединцима уручио је захвалнице за 
допринос раду организације. За дугогодишњу сарадњу, пре 
свега у области запошљавања особа са инвалидитетом, зах-
валница је уручена и ужичкој филијали Националне службе 
за запошљавање. Друштво годинама радно ангажује особе 
са инвалидитетом које помажу другим особама са инвали-
дитетом. На тај начин, оптимизам, креативност и позитиван 
став према животу, особине које красе чланове овог друштва, 
добијају још једну димензију, а то је изузетна хуманост и со-
лидарност.

Заједничка кућа у Пожеги

КУЋА СВИХ ГРАЂАНА
Идеја је била да се особе са инвалидитетом укључе у свакодневни 

друштвени живот

ЗРЕЊАНИН    Потписана Повеља о сарадњи

ЧЕТИРИ КЉУЧНА ПРИНЦИПА
Циљ иницијативе je заједничким радом и укљученошћу свих социјалних партнера допри-

нети креирању слободних радних места 
У циљу афирмације социјалног партнерства, подстицања запошљавања и смањења стопе незапослености, у Зрењанину 

је потписана Повеља о сарадњи Канцеларије Савета за запошљавање града Зрењанина и 10 партнерских институција, међу 
којима је и зрењанинска филијала НСЗ. 

Драгана Ерски Тамбурић, координаторка Канцеларије Савета за запошљавање, истакла је да је циљ иницијативе 
окупљање свих релевантних субјеката, како би се заједничким радом и укљученошћу свих социјалних партнера допринело 
квалитетном креирању слободних радних места и повећаном запошљавању.

„Само потписивање повеље има значај, јер се ослања на Националну стратегију запошљавања за период 2011-2020. 
Заснована је на четири кључна принципа и односи се, пре свега, на већу социјалну укљученост свих партнера у заједнички 
посао запошљавања, затим на бољи и бржи проток информација, обезбеђивање једнаких услова за све тражиоце посла, 
мобилност тражилаца посла, посебно да млађа лица прихвате да Зрењанин није једино тржиште рада. Ставља се акценат 
на унапређивање људског капитала кроз усвајање нових знања и вештина путем обука“, истакла је Татјана Мијатовић, 
директорка зрењанинске филијале НСЗ.  А.Штрбац

Б. Терзић
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Стопа незапослености у Србији у 2014. опала је са 20,8 
у фебруару, на 16,8 процената у новембру. Према ре-
зултатима истраживања Миладина Ковачевића, 
сарадника часописа „Макроекономске анализе и 

трендови” Економског института, а однедавно и директора 
Републичког завода за статистику, стопа незапослености 
пала је услед раста запошљавања у јавном и приватном сек-
тору, али и у сивој зони. До пада стопе незапослености није 
дошло превасходно због повећања запослености током целе 
године, напомиње аутор, већ због излаза радно активног ста-
новништва из зоне незапослености.

„Пад стопе незапослености у прошлој години за четири 
процентна поена, иако jе индустријскa производњa oпала 
више од шест одсто, а бруто домаћи производ за два процен-
та, без раста инвестиција, може се сматрати статистичким 
феноменом“, сагласан је Ковачевић. То се десило и услед за-
пошљавања 89.000 људи код приватника. Број запослених у 
приватном сектору од фебруара до новембра повећан је са 

1.256.000 на 1.345.000. До августа је највећи раст запосле-
ности регистрован у сектору пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, док је од августа до новембра и прерађивачка 
индустрија запослила знатан број људи.

„Иако се број запослених у јавном сектору одржавао на 
стабилних 577.000 током 2014. године“, напомиње Ковачевић, 
„Анкета о радној снази је открила раст запослености и у овом 
сектору, у периоду од фебруара до августа - са 703.000 на 
746.000. Расту запослености у целом јавном сектору највише 
су допринели сектори образовања и државне управе, одбра-
не и обавезног социјалног осигурања. Од августа до новем-
бра дошло је до пада броја запослених у државним службама 
и предузећима, на 711.000 људи“.

„Имајући у виду чињеницу да је крајем 2013. године до-
шло до забране запошљавања у овим секторима, врло је ве-
роватно да се због потребе посла прибегавало запошљавању 
на одређено време и по уговору о делу. Број запослених лица 

без сталног радног односа премашује седамдесет хиљада“, 
примећује Ковачевић. У периоду од фебруара до августа до 
пада незапослености дошло је услед раста запослености, 
па је тако стопа запослености у том периоду порасла за 2,2 
процентна поена. Након августа, незапосленост је наставила 
да се смањује. Број незапослених је до новембра смањен за 
33.000, али не у корист запослености, јер је број запослених 
у том периоду смањен за 16.000, већ на штету броја радно 
активних, што значи да је број неактивних на тржишту рада 
повећан за 43.000.

„Другим речима, паду незапослености“, каже Ковачевић, 
„знатно је допринела и демографија - неки су, чекајући посао, 
дочекали услов за пензију, па се и по том основу скраћивао 
списак незапослених. На основу података из Анкете о радној 
снази (АРС), коју спроводи Републички завод за статистику, 
списак незапослених у 2014. скраћен је за 117.000 имена, при 
чему је 80.000 људи било дугорочно незапослено“. 

„Стопа незапослености младих, старости између 18 и 35 
година, смањена је за чак пет процентних поена у претход-
ној години - са 33 одсто у фебруару на 28 одсто у новембру, 
искључиво у корист раста запослености“, напомиње наш са-
говорник. 

Иако су надлежни говорили да инспектори рада чешће 
обилазе послодавце који запосленима не плаћају порезе и 
доприносе, од фебруара до новембра 2014. у такозваној сивој 
зони радило је додатних 115.000 лица. Запослени у сектору 
пољопривреде, шумарства и рибарства све чешће прелазе из 
легалне у сиву зону, па је тако број лица који у овом сектору 
раде „на црно” у новембру 2014. био за готово 10 одсто већи 
у односу на октобар 2013. У сектору домаћинстава која про-
изводе робу и услуге за сопствене потребе, број запослених 
у сивој зони удвостручен је у односу на исти период у 2013. 
години.

АКТУЕЛНО   Резултати истраживања о 
кретању запослености у 2014.

СПИСАК 
НЕЗАПОСЛЕНИХ 

КРАЋИ ЗА 117.000 ИМЕНА
Посао код приватника нашло чак 89.000 

људи. Стопа незапослености младих 
смањена за пет одсто

    Кретања на тржишту рада
   У Србији је у септембру 2014. године било 1.704.932 
пријављених запослених, што у односу на март исте го-
дине представља раст од 0,9 посто. Како се наводи у са-
општењу Републичког завода за статистику, код правних 
лица било је 1.332.418 запослених, што је у односу на март 
више за 1,3%, док је број регистрованих предузетника и 
запослених код њих у септембру износио 372.514, што 
представља смањење од 0,7 посто.
Процентуално највећи пад запослености код правних лица 
евидентиран је у сектору образовања - 2,9% и финансијс-
ким делатностима и осигурању - 2,2%, док је највећи скок 
запослености забележен у сектору пословања некретни-
нама - 5,1%, трговини на велико и мало и поправци мотор-
них возила - 4,9%.
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Представници привреде сма-
трају да су трговина и сектор 
услуга области у којима је сива 
економија најзаступљенија, а 

више од 60 одсто истиче да је држава 
одлучна у борби против таквог посло-
вања, показало је истраживање ставова 
грађана и привреде о сивој економији. 
Истраживање су спровели Национална 
алијанса за локални економски развој 
(НАЛЕД) и УСАИД, крајем 2014. годи-
не, у оквиру пројекта који се односи 
на јачање конкурентности привреде у 
Србији.

Истраживање је показало да 44 
одсто испитаника, односно привредних 
субјеката, мисли да је трговина област 
у којој је сива зона најзаступљенија, 34 
одсто сматра да је то сектор услуга, а 
девет одсто - производња (пољоприв-
реда).

Директор истраживања у агенцији 
„Ипсос стратеџик маркетинг“ Предраг 
Курчубић рекао је да је око 70 одсто 
предузећа у анкети навело да послује 
легално, односно да ниједну трансак-
цију не обављају ван текућег рачуна. 
Значајно је што је скоро 30 одсто пре-
дузећа признало да део њихових тран-
сакција не иде преко рачуна.

Курчубић је навео да се у сиву еко-
номију највише „гази“ у набавци (ма-
теријали, делови за фирму) и превозу 
(путни трошкови, гориво). Када је у пи-
тању рад шалтерских служби, највеће 
незадовољство односи се на РФЗО, бан-
ке, Пореску управу, ПИО фонд, катас-
тар, показала је анкета.

У децембру су представ-
ници привредних субјеката 
у знатно већој мери истакли 
да је држава одлучна у бор-
би против сиве економије 
(63 одсто), а у јулу и мају то 
је рекло 48 одсто, односно 42 
одсто испитаника. 

Курчубић истиче да је 
и даље више оних који нису 
задовољни досадашњим ре-
зултатима владе у сузбијању 
сиве економије - 59 одсто 
није задовољно, 41 одсто 
јесте. Када је у питању став 
грађана, више од 70 одсто 
грађана сматра да држа-
ва неадекватно кажњава 
предузећа и појединце који 
послују нелегално, а више од 
40 одсто да држава правил-
но не располаже пореским 
приходима које прикупи од 
грађана и привреде.

Испитаници који су 
се изјаснили да не би пријавили свог 
послодавца код кога раде „на црно“ или 
знају да неки колега ради „на црно“, свој 
став правдају страхом да ће изгубити 
посао (60 одсто испитаника), док више 
од 40 одсто испитаника сматра да то 
није њихова брига и не тиче их се.

На питање шта би држава треба-
ло да учини да смањи сиву економију, 
највећи проценат - 41 одсто, одговорио 
је да би требало да спроведе већу кон-
тролу, односно да постоји већи број ин-
спекција.

Истраживање је показало да 65 од-
сто испитаних грађана плату добија на 
текући рачун, а да у сивој зони највише 
купују текстил, одећу, обућу, потом ко-
зметику и хигијенска средства. 

Као три најштетнија реформска 
потеза владе, када је у питању утицај 
реформи током 2014. на сузбијању сиве 
економије, у истраживању су наведе-
ни имплементација јавнобележничког 
система, органичавање права на посло-
вање и имовину и одлагање примене 
чипованих здравствених картица.

У сиву економију највише се „гази“ у набавци (материјали, делови за фирму) и 
превозу (путни трошкови, гориво). Готово 30 одсто предузећа признало да део 

њихових трансакција не иде преко рачуна

АКТУЕЛНО   Истраживање ставова грађана и привреде о сивој економији

ТРГОВИНА У СИВОЈ ЗОНИ

Амбициозан европски инвестициони план

ЕУ ОТВАРА ДВА МИЛИОНА РАДНИХ МЕСТА
Ако је план добро осмишљен, број новоотворених радних места би до 2018. године могао

достићи 2,1 милион, уз обарање стопе незапослености за скоро један процентни поен

Председник Европске комисије Жан-Клод Јункер представио је у новембру 2014. дугоочекивани инвестициони 
план за покретање европске привреде, „тежак“ 315 милијарди евра, са око 21 милијардом евра почетног капи-
тала из буџета ЕУ и Европске инвестиционе банке (ЕИБ), преноси агенција „Франс прес“.

„Ако Јункеров инвестициони план није добро осмишљен, запошљавања ће бити веома мало. До 2018. годи-
не ефекти запошљавања биће само 400.000 нових радних места, што је у односу на 23 милиона незапослених изузетно 
мали проценат“, изјавио је директор истраживачког одељења МОР-а Рејмонд Торес.

„Са друге стране, ако је план добро осмишљен, број новоотворених радних места би до 2018. године могао достићи 
2,1 милион, уз обарање стопе незапослености за скоро један процентни поен“, рекао је Торес.

„Овај план мора да се позабави узроцима ниске незапослености у Европи, а нарочито у малим и средњим преду-
зећима. У земљама са високом стопом незапослености, попут Италије и Шпаније, постоје мала предузећа која нису у 
стању да инвестирају, јер немају одговарајући приступ банкарским кредитима“, изјавио је Торес.

Предраг Курчубић,
Ипсос стратеџик маркетинг
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Први српски економско инвес-
тициони форум (First Serbian 
Busines and Investment Forum) 
одржан је протекле недеље у 

Абу Дабију, у циљу упознавања српских 
привредника с тржиштем, начином 
функционисања, пословном климом, 
традицијом и обичајима Уједињених 
Арапских Емирата, као и предста-
вљања привредних, туристичких, обра-
зовних и инвестиционих потенцијала 
наше земље. Делегацију Србије чинило 
је више од 30 представника малих и 
средњих предузећа, привредних орга-
низација и локалних самоуправа.

„Уједињени Арапски Емирати ве-
ома су заинтересовани за инвестиције 
у Србији. Повезују нас јаке пријатељске 
и политичке везе. Влада Србије већ је 
направила одличне кораке за привла-
чење инвестиција из УАЕ, а овај форум 
одлична је прилика за српске компа-
није које желе да послују у Емиратима. 
Мислим да заиста имате шта да пока-
жете”, изјавио је помоћник генералног 
секретара Федерације привредних ко-
мора УАЕ Мухамед Ал Нуами.

Форум је организовао Српски 
пословни савет у сарадњи са Амбаса-
дом Србије у УАЕ, а одржан је у пет Еми-
рата - Абу Даби, Дубаи, Фиџеира, Рас ел 
Кајман, Шаржа. Форум су подржале 
Привредна комора Србије и Федерација 
привредних комора УАЕ. 

Директор Српског пословног саве-
та у УАЕ Мирјана Раденовић Ратко-
вић је раније изјавила за „Танјуг“ да ће 
се учесници детаљно бавити могућнос-
тима и условима пословања и инвести-
рања у сваком од пет емирата.

“Током пет радних дана учеснике 
из Србије очекују бројни састанци, пре-
зентације и нова пословна познанства. 
Сви који дођу биће упознати се послов-
ном климом у УАЕ, начином пословања, 
законима, традицијом и обичајима и 

потенцијалним партнерима, односно 
инвеститорима. Мислим да је то сас-
вим довољно за све који желе да почну 
посао у УАЕ, односно сарадњу са фир-
мама које већ успешно послују на овом 
тржишту”, рекла је Раденковићева и 
додала да кроз промоцију туризма за-
окружујемо причу о потенцијалу наше 
земље. На Форуму су учествовали и 
представници Туристичке организа-
ције Србије, која је промовисала српски 
туризам, а Емирати би требало ове го-
дине да буду и партнери предстојећег 
Сајма туризма у Београду.

Уједињени Арапски Емирати, који 
имају становништво са више од 10 од-
сто милионера, 2014. започели су пе-

тогодишњи програм улагања готово 
100 милијарди долара у путну инфра-
структуру и здравство. Потпредседник 
Српског пословног савета у УАЕ Алек-
сандар Петковић је раније рекао за 
„Танјуг“ да Емирати граде болнице јер 
желе да постану регионални центар за 
здравство, у коме ће се лечити људи из 
Индије, Пакистана, Саудијске Арабије и 
свих околних земаља. 

„Има потенцијала за сарадњу у 
грађевини, здравству и трговини. Ин-
дија и Кина су јако близу Емирата, тако 
да ми ту немамо шта да тражимо када 
је реч о роби широке потрошње. Пролаз 
имају неке напредне технологије којих 
тамо нема, пошто они инвестирају и 
желе да буду најбољи на свету. На при-
мер, прошле године добили су награду 

за најбоље путеве у свету, тако да ће 
они прихватити све што је најбоље“, 
рекао је Петковић, који је седам годи-
на живео у Абу Дабију. Према његовим 
речима, људи који имају знање могу да 
дођу у Емирате и успеју, док људи без 
диплома теже проналазе посао, пошто 
је индијска радна снага много јефти-
нија од српске. 

Фирме које имају искуства у 
иностранству лако могу да послују у 
Емиратима, док је оним које га немају 
неопходна помоћ, а поготово због спе-
цифичности привредног система Еми-
рата, јер су тамо закони мало друга-
чији. „Постоји“, прецизира Петковић, 
„исламски банкарски систем који, на 
пример, нема камату, пошто се сматра 
нечасном, већ се за позајмљени новац 
узима део профита. Отворити фирму у 
Емиратима није јефтино и постоје два 
основна начина - путем партнерства 
са неким локалним становником или 
фирмом или отворити фирму у зони 
слободне трговине“.

По његовим речима, у Емиратима 
има десетак фирми у власништву људи 
из Србије и они се углавном баве грађе-
вином, попут „Енергопројекта“ или 
„Пештана“, који се бави производњом 
пластичних цеви за кућну и уличну ка-
нализацију. 

„Постоји и српска пекара и кафић, 
а очекујем да ускоро буде отворен и 
ресторан. У Емиратима, према нез-
ваничним информацијама, има око 
5.000 људи са српским пасошима и око 
хиљаду-две наших људи са аустралијс-
ким, канадским или неким другим па-
сошима“, каже Петковић и додаје да су 
трећина инжењери, трећина пилоти и 
стјуардесе.

Први српски економско инвестициони форум у Абу Дабију

ПОСАО У ДВА СМЕРА
У Емиратима има десетак фирми у власништву људи из Србије и углавном се баве 

грађевином, попут „Енергопројекта“ или „Пештана“. Око 5.000 људи има српски пасош

Исламски банкарски 
систем нема кама-

ту, пошто се сматра 
нечасном, већ се за 

позајмљени новац узи-
ма део профита
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Шпанију, четврту привреду у зони евра, током 
2000-их година је тресла „грађевинска грозница“. 
Сваке године се градило 700.000 нових станова, 
исто колико у Француској, Немачкој и Британији 

заједно. Региони и општине улагали су у велике инфраструк-
турне пројекте, попут аеродрома Хуеска у Пиринејима, који 
једва да се сада користи, и стамбеног комплекса у Сесењи, 
код Толеда, који је практично напуштен.

Пре кризе око 1,9 милиона људи је радило у грађе-
винарству. Данас их је нешто мање од 700.000, али у про-
теклих неколико месеци овај сектор почиње да оживљава. 

Према подацима шпанског Министарства 
рада, од 2. децембра, у том сектору је у но-
вембру отворено 10.000 радних места - пише 
агенција АПП.

„То је повезано са интензивирањем јавних радова“, 
рекао је портпарол Националне конфедерације у секто-
ру грађевинарства. Овај тренд би требало да се настави 
у 2015. години, пошто нацрт буџета предвиђа повећање 
улагања у инфраструктуру за 6%. 

„У сектору грађевине влада оптимизам, делимчно и 
због најава министра за јавне радове“, каже Хавијер Вака 
(Javier Vaca), директор за развој пословања у шпанској 
грађевинској фирми FCC. Ипак, постепени опоравак није у 
вези само са јавним радовима. 

„Побољшање које је констатовано почетком године, 
када је реч о улагањима у грађевинарство, наставило се и 
протеклих неколико месеци“, саопштила је крајем новем-
бра Банка Шпаније. 

У области стамбене градње се, такође, де-
шавају промене. „Има више фактора због којих 
мислимо да смо дошли до тачке преокрета, 
попут врло повољних каматних стопа на кре-
дите за грађане и повећања броја грађевин-
ских дозвола“, каже Мигел Кардозо (Miguel 
Cardoso), главни економиста у одељењу за ис-
траживања у банци BBVA. У првих девет месе-
ци 2014. број грађевинских дозвола за станове 
се повећао за 5,7% у односу на исти период 
прошле године, подаци су BBVA. Тај тренд се 
бележи иако у Шпанији и даље у понуди има 
доста станова изграђених пре кризе. 

„Проблем је у томе што се добар део те 
понуде не налази у градским срединама које 
се убрзано развијају, попут Мадрида или Бар-

селоне“, рекао је Кардозо. 
Већина станова налази се на 
обали или у унутрашњости 
земље и требало је да служе 
за одмор или да имају улогу 
другог стана. 

Према прогнозама Ката-
лонског института за грађе-
винарство (Itec), у 2015. се 
очекује раст од 1,8%, а затим 

знатно увећање на 5% у 2017. години, што је добра вест 
за сектор који је дуго трпео тешкоће. Удео грађевинског 
сектора у шпанском бруто домаћем производу, који је у 
2007. био 20%, сада је пао на 5%, подаци су института Itec. 

У Шпанији очекују и повратак страних инвеститора, 
а добар пример представља долазак мексичког магната 
Карлоса Слима, другог најбогатијег човека у свету, који 
ће уложити 650 милиона евра у FCC и тако постати главни 
акционар те компаније.

Стручњаци сматрају да није неопходно да се актив-
ности у сектору морају обновити до нивоа пре кризе. „Не-
када је тржиште некретнина наговештавало економски 
опоравак. Овог пута тај сектор није узрок економског рас-
та, већ је његова последица“, каже Мигел Кардозо.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Грађевинарство у 
Шпанији на путу опоравка

ЈАВНИ РАДОВИ
АДУТ РАСТА
Према подацима шпанског 

Министарства рада, током новембра 
2014. у грађевинском сектору је 
отворено 10.000 радних места

Пре економске кризе у Шпанији је 
владала права грађевинска грозница - 
годишње се градило 700.000 станова, 
а у овом сектору је радило 1,9 мили-

она људи. Данас их је нешто мање од 
700.000...

У првих девет месеци 
2014. број грађевинских 

дозвола за станове 
повећао се за 5,7 одсто
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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)


