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УВОДНИК

ОСОБА „X“
- Ја сам каменорезац из Мачве који је за годину дана  

продао 500 споменика у Београду.
- И ја сам каменорезац из Мачве који је за годину дана 

продао 500 споменика у Београду.
- Не, ја сам каменорезац из Мачве који је за годину дана 

продао 500 споменика у Београду.
Ова квискотека са вишегодишњом репризом не 

одиграва се пред ТВ гледаоцима, већ пред пореским и 
другим инспекцијским органима. У том мајдану неле-
гално продатих надгробних споменика „ископа се“ и око 
30 до 50 милиона евра - за колико је ускраћен републич-
ки буџет. О Топаловићима последње генерације, на стра-
ни Сазнајте више.

На још један од ревира утабаног пута отицања нов-
ца пореских обвезника на погрешне адресе, посредно је 
указао и Александар Вулин, министар за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања: „Имамо ситу-
ацију да читаве породице примају новчану социјалну 
помоћ генерацијама“, навео је он и нагласио да социјал-
на помоћ не сме да буде схваћена као занимање. О том 
„занимању“ на нашој трећој страни.

У 76 од 188 предузећа у којима ће приватизација 
бити окончана кроз стечај нема запослених радника, 
док у 50 предузећа има мање од пет запослених. И тако 
мали бој запослених и одлагање стечаја коштали су 
пореске обвезнике у Србији више од милијарду евра у 
последњих пет година, кроз субвенције и изгубљен при-
ход. За вишак запослених обезбеђена су средства за ис-
плату отпремнина у висини од 200 евра по години ста-
жа, с тим да укупна висина отпремнине не може бити 
већа од 8.000 евра. Више детаља у Теми броја.  

Међутим, да цех вишегодишњег животарења тих 
предузећа није коначан, упозоравају синдикати, тра-
жећи да се пре одласка из предузећа повеже радни стаж 
за 180.000 радника. Влада је, иначе, до сада повезива-
ла радни стаж чак осам пута, о чему пишемо на страни 
Друштво.

„Мере штедње су сваки пут пропадале, од раног 
коришћења под америчким председником Хербертом 
Хувером, који је слом берзе претворио у Велику депре-
сију, до програма ММФ-а наметнутих Источној Азији 
и Латинској Америци у последњим деценијама“, пише 
Жозеф Штиглиц, а ми преносимо на страни Сазнајте 
више. Овај нобеловац указује и на последице диктата 
„тројке“ (Европске комисије, Европске централне банке и 
ММФ-а) у Грчкој: смањење државне потрошње имало је 
предвидиво разоран учинак - незапосленост од 25 одсто, 
пад БДП-а од 22 одсто и повећање дуга у односу на БДП 
од 35 одсто.

Америчка агенција за помоћ и развој (УСАИД) про-
цењује да би микрофинансијске институције за финан-
сирање пословања МСП могле за четири године да отво-
ре око 230.000 нових радних места и уштеде државном 
буџету око 149 милиона евра, што преносимо на страни 
Привреда.

Немачка је по много чему јединствена, па и по томе 
што је једина земља у Европи која не искључује тран-
зитне раднике из свог закона о минималној заради. Због 
чега се томе противе послодавци ван те земље, можете 
прочитати на петој страни „Послова“.

Милош Чолић
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НИШ
МИН НА СЛЕПОМ КОЛОСЕКУ 

Директор предузећа за ремонт и производњу шинских 
возила МИН „Локомотива“ Славко Раичевић рекао је да је 
несхватљива одлука да то предузеће буде на списку за стечај 
и да се радници и руководство са таквом одлуком не слажу. 
МИН „Локомотива“ је победила на тендеру у Македонији за 
ремонт њихових локомотива и тако обезбедила посао вредан 
пет милиона евра, који треба завршити у наредних годину и 
по дана. 

„МИН ‚Локомотива‘ је практично једини ремонтер у Ср-
бији и од новембра 2009. године, када је уведено реструкту-
рирање, уредно плаћамо све обавезе према држави, радни-
цима и трошкове за струју“, рекао је Раичевић за „Танјуг“.

МИН „Локомотива“ ће за потребе македонске железнице 
ремонтовати и модернизовати осам локомотива, а учешће 
на тендеру било је омогућено пошто су Влада Србије и Ми-
нистарство привреде, заједно са Агенцијом за осигурање и 
финансирање извоза Републике Србије (АОФИ), помогли у 
обезбеђивању потребних гаранција.

„Став руководства предузећа је приватизација са стра-
тешким партнером, јаком европском или светском фирмом 
из ове области која ће подићи технолошки ниво производње“, 
казао је Раичевић после победе на тендеру у Македонији.

Најпре је МИН „Локомотива“, са МИН „Вагонком“ и 
МИН „Специјалним возилима“ продата италијанској фирми 
„Фриулекспорт“ 2007. године, а 2008. је реприватизована и 
нови власник постао је ИРС (Интернационални железнички 
систем), са којим је раскинут уговор о приватизацији 2009. 
године.

Србији су потребне микрофинансијске институције за 
финансирање пословања малих и средњих предузећа 
(МСП), које би могле за четири године да инвестирају 
869 милиона евра у тај сектор привреде, отворе око 

230.000 нових радних места и уштеде у државном буџету око 
149 милиона евра, оценила је Америчка агенција за помоћ и 
развој (УСАИД).

Србија нема нити ће у догледно време имати велике 
компаније које ће привући велике стране инвестиције, а у 
сектору МСП тренутно ради 65,3 одсто свих запослених у 
земљи, остварује се 65,5 одсто укупног промета и 55,2 од-
сто бруто додате вредности, навели су представници УСАИД 
Пројекта за боље услове пословања, у разговору са новинари-
ма економских редакција београдских медија.

Према истраживању Светског економског форума, Ср-
бија се тренутно налази на 125. месту од 144 земље у свету 
по доступности финансијских средстава за МСП, и по том 
критеријуму је најлошија у региону, навели су представници 
УСАИД-а, указујући да је Србија остала једина у региону која 
има само банкарске, а не и микрофинансијске институције.

Представници УСАИД-а су навели податак да је у Ру-
мунији 2005. било осам микрофинансијских институција 
са укупним кредитним портфолиом од 40 милиона евра, а 
данас постоји 130 микрофинансијских институција са порт-
фолиом од милијарду евра, што чини трећину финансијског 
сектора те земље.

На почетку су камате у тим институцијама у Румунији 
биле до 60 одсто годишње, а данас су око 30 одсто, пренели 
су представници УСАИД-а, а на примедбу новинара да би се 
то могло подвести под појам „зеленашење“, подсетили су да 
се у Србији масовно користи један од најчешћих облика ми-
крофинансирања - дозвољени минус по текућим рачунима 
банака, где су годишње камате преко 30 одсто.

Министар за 
рад, запо-
ш љ а в а њ е , 
борачка и со-

цијална питања Алек-
сандар Вулин изјавио 
је у Ади да је радно 
активирање социјално 
угрожених становника 
у нашој земљи једини 
начин да се њихов поло-
жај промени набоље.

„Људи својим ра-
дом могу да промене 
стање у којем су“, рекао 
је Вулин на затварању успешно оствареног пројекта о радној 
активацији социјално угроженог становништва на локал-
ном нивоу, оствареног у сарадњи са Удружењем „Дуга“ и уз 
финансијску подршку Амбасаде Норвешке у Београду. Об-
раћајући се представницима општина Ада, Нови Бечеј, Нова 
Црња, Пландиште и Пећинци и бројним гостима, министар 
је истакао да је у Србији велики број корисника социјалне 
помоћи, као и да је предуг временски период у ком се помоћ 
прима.

„Имамо примере да целе породице примају новчану со-
цијалну помоћ генерацијама“, навео је Вулин и нагласио да 
социјална помоћ не сме да буде схваћена као занимање. 

„То је могућност друштва да помогне социјално угроже-
нима, али у ограниченом времену“, напоменуо је министар и 
додао да ће нови Закон о социјалној помоћи, измене у доме-
ну радног законодавства и друге, не само упростити начине 
за остваривање социјалне помоћи, него ће ту област повеза-
ти са радним ангажовањем.

ПРИВРЕДА   Према процени Америчке агенције за помоћ и развој

МИКРОФИНАНСИРАЊЕ ОТВАРА 230.000 РАДНИХ МЕСТА

РЕКЛИ СУ   Александар Вулин, министар за рад

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
КАО ЗАНИМАЊЕ

Микрофинансијске институције за финансирање пословања малих и средњих предузећа могле би за четири 
године да отворе око 230.000 нових радних места и уштеде државном буџету око 149 милиона евра
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Влада Србије усвојила је програм 
за решавање вишка запослених 
у предузећима која су током 
ове године у поступку прива-

тизације, на основу којег ће бити ис-
плаћивана отпремнина од 200 евра по 
години стажа. Програм се односи на 
предузећа за која је Агенција за прива-
тизацију објавила јавни позив за при-
купљање писама заинтересованости, 
укључујући и 188 предузећа у којима 
ће приватизација бити окончана кроз 
стечај. Међутим, синдикати сматрају 
да, осим отпремнина, радницима који 
ће остати без посла пре одласка из 

предузећа треба повезати радни стаж, 
пише новосадски „Дневник“. 

Због тога је Индустријски синди-
кат Србије упутио захтев Влади Србије 
и свим ресорним министрима, у којем 
се указује да радници - корисници 
социјалног програма који заврше на 
тржишту рада до испуњења једног од 
законом предвиђених услова за оства-
ривање пензије, имају проблема јер им 
годинама није уплаћиван радни стаж.

За више хиљада радника преду-
зећа у којима су радили нису уплаћива-
ла обавезе према Фонду ПИО у дужем 
периоду. Појединим радницима се ду-
гује петнаест до двадесет зарада које, 
како кажу у ресорним министарстви-
ма, могу очекивати након приватиза-

ције. Синдикат додаје да 
ће већина тих предузећа 
бити ликвидирана или ће 
проћи голготу стечаја, а 

губитници ће опет бити радници. 
Због тога се од државе тражи да 

се радницима који су већ на тржишту 
рада, али и онима који ће то тек бити, 
повеже радни стаж одмах, јер у супрот-
ном за неко време њихових предузећа 
неће ни бити. По рачуници Индустријс-
ког синдиката Србије, више од 30.000 
радника сада има проблем неповезаног 
радног стажа.

Процењује се да у овом тренутку у 
Србији има око 180.000 радника с ру-
пом у стажу. Многима од њих фирме 
су давно ликвидиране или су у стечају, 
они су на тржишту рада, а велики део 
није ни добио отпремнину, коју ће сада 
добити радници чија се предузећа при-
ватизују. 

Неизвесно је да ли ће и овога пута 
држава посегнути за повезивањем 
радног стажа и колико ће радника тим 
пакетом бити обухваћено. Оно што је 

извесно, а што је био и разлог да се на 
тај потез одлучи протеклих година, јес-
те да радници испаштају грешке неса-
весних послодаваца и да, ни криви ни 
дужни, не могу да оду у пензију и поред 
тога што испуњавају законске услове.

ДРУШТВО   Синдикати сматрају да радницима пре одласка из предузећа треба 
повезати радни стаж

ПОВРАТАК НЕСТАЛИХ ГОДИНА
Процењује се да у овом тренутку у Србији има око 180.000 радника с рупом у стажу. 

Влада спасавала раднике пропалих предузећа чак осам пута

За више хиљада радни-
ка предузећа у којима су 
радили нису уплаћивала 

обавезе према Фонду ПИО 
у дужем периоду

Појединим радницима се 
дугује петнаест до дваде-
сет зарада које, како кажу 

у ресорним министар-
ствима, могу очекивати 

након приватизације

Многим радни-
цима фирме су 

давно ликви-
диране или су 
у стечају, при 
чему они нису 

добили отпрем-
нине

  Изузетак или пракса
  Требало би подсетити да је Влада Ср-
бије до сада повезивала радни стаж 
чак осам пута, и то за 421.604 рад-
ника. Спасавање радника пропалих 
предузећа републичку касу укупно је 
коштало 60 милијарди динара. У ре-
шавање проблема неповезаног рад-
ног стажа држава се први пут укључи-
ла 2003. године, када је донела Закон 
о повезивању стажа за период од 1. 
јануара 1991. године до 31. децембра 
2003. Тадашња власт тврдила је да је 
тај закон изузетак и да неће постати 
пракса, јер ће држава строго контро-
лисати уплату пензијских доприноса 
радницима. 
 Међутим, сваке године држава је про-
дужавала рокове и доносила нове за-
кључке, јер није могла или није хтела 
да стане на пут оним послодавцима 
- а ни самој себи - који нису редовно 
уплаћивали пензијске доприносе за 
запослене.
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Немачке власти привремено су обуставиле примену 
мере о минималној заради коју страни послодавци 
морају да плате возачима камиона приликом прола-
ска кроз Немачку, што је Пољска поздравила.

„Оваква одлука је донета из обзира према немачким су-
седима“, изјавила је немачка министарка рада Андреа На-
лес после разговора са пољским колегом у Берлину и додала 
да ће обустава остати на снази све док европски прописи о 
том питању не буду разјашњени, преноси агенција „Франс 
прес“.

Након што је Немачка усвојила закон о увођењу мини-
малне зараде, која од 1. јануара ове године износи 8,50 евра 
по сату, пољске транспортне компаније и влада у Варшави 
упутиле су критике на рачун Берлина, пошто се нови закон 
односи и на возаче камиона, чак и ако само неколико сати 
пролазе кроз Немачку.

Немачка је једина држава у Европи која не искључује 
транзитне раднике из свог Закона о минималној заради.

Једно удружење пољских превозника је прошле недеље 
овакву меру Немачке окарактерисало као „дискриминатор-
ну и непропорционалну“, пошто се њоме од пољских компа-
нија захтева да возачима исплате немачку минималну зара-
ду за период који проведу на њеној територији, или ће се у 
супротном суочити са казном. Из тог разлога, пољска влада 
је позвала званични Берлин да измени овај систем, упути-
вши жалбу и званичном Бриселу.

Број привремено запослених, који се сматра важним 
показатељем будућег развоја ситуације на тржишту рада у 
целини, у Француској је у 2014. години трећу годину заредом 
био у паду, и то за 1,2 одсто, највише због смањеног запо-
шљавања у грађевинском сектору. У претходне две године 
(2013. и 2012.) број запослених у овој категорији пао је 3,0 и 
9,0 одсто, објавило је Удружење послодаваца у сектору прив-
ременог запошљавања.

Иако је пад успорен, од 2011. до 2014. у Француској је 
број привремено запослених смањен за око 70 хиљада, па је 
на крају прошле године било укупно 504 хиљаде запослених 
у овој категорији, што је историјски слаб ниво, пише францу-
ски лист „Фигаро“. Како се наводи, главни кривац за овакав 
тренд је грађевински сектор, у коме је пад привремене запос-
лености износио 15 одсто у прошлој години (у децембру - 23 
одсто).

МИНИМАЛАЦ (НЕ)ВАЖИ 
ЗА СТРАНЕ КАМИОНЏИЈЕ

ФРАНЦУСКА 
ПАД ПРИВРЕМЕНЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ 

ГОРЕ - ДОЛЕ   Немачка једина у Европи не 
искључује транзитне раднике из свог Закона 

о минималној заради

ХРВАТСКА

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
ПАО ЗА 216 ХИЉАДА

У Хрватској је прошле године настављен тренд пада 
броја запослених, па их је у односу на исти месец преткризне 
2008. било 14 одсто или за око 216 хиљада мање. Хрватски 
Државни завод за статистику објавио је да је у Хрватској у 
децембру прошле године било укупно 1,303 милиона запос-
лених, што је 1,0 одсто мање него претходног месеца, чиме је 
настављен тренд смањења запослености на месечном и го-
дишњем нивоу, преноси регионални портал „Сибиз“ (Seebiz).

„Посматрано на годишњем нивоу, децембар је потврдио 
наставак негативног тренда у кретању укупног броја запос-
лених, који бележи непрекидни пад још од септембра 2009. 
У децембру је у односу на исти месец 2013. број запослених 
мањи 1,3 одсто. У поређењу са децембром 2008. године, уку-
пан број запослених је мањи 14,2 одсто“, наводе аналитичари 
Рајфајзен банке Аустрија (РБА), у осврту на извештај статис-
тичког завода.

ШПАНИЈА 

МАЊИ БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ
НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ 

Број незапослених лица у Шпанији, за које је јануар 
традиционално најгори месец, смањен је претход-
ног месеца на годишњем нивоу најбржим темпом за 
последњих 16 година, према објављеним подацима 

шпанске владе. Међутим, на месечном нивоу је број неза-
послених лица у јануару порастао на укупно 4,53 милиона, 
што је скоро 78.000 више у односу на децембар, наводи се у 
саопштењу шпанског министарства рада, а преноси агенција 
„Франс прес“.

„У поређењу са јануаром 2013. године, укупан број неза-
послених лица смањен је за 288.744, што је највећи годишњи 
пад незапослености од 1998. године“, додаје се у саопштењу.

Владини месечни подаци о незапослености другачије 
се рачунају у односу на податке о кварталној стопи неза-
послености, која је на крају 2014. износила 23,7 одсто, према 
подацима шпанског института за статистику, а који у своју 
процену урачунава и лица која нису пријављена на званичну 
евиденцију незапослених, због чега је у Шпанији у децембру 
било 5,46 милиона незапослених.
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Влада Србије усвојила је крајем прошлог месеца Про-
грам за решавање вишка запослених у поступку при-
ватизације за 2015. годину, на основу којег ће им бити 
исплаћена отпремнина од 200 евра по години стажа, 

објављено је у „Службеном гласнику“. Програм се односи на 
предузећа за која је Агенција за приватизацију објавила 
јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости, 
укључујући и 188 предузећа у којима ће приватизација бити 
окончана кроз стечај.

У саопштењу Владе наводи се да у 76 предузећа нема 
запослених радника, док у 50 предузећа има мање од пет за-
послених. У свим предузећима ће бити спроведени социјал-
ни програми, а oбезбеђена су средства за приближно 5.000 
запослених. Предузећа која се приватизују дужна су да са-
гледају финансијско стање и перспективе даљег развоја на 
основу програма консолидације и да формирају Тим за спро-
вођење поступка утврђивања вишка запослених.

Три модела отпремнина

За реализацију Програма за решавање вишка запос-
лених у поступку приватизације за 2015. годину користе 
се средства издвојена у буџету Србије и средства која обез-
беђује Национална служба за запошљавање. Тим за спро-

вођење поступка утврђивања вишка запослених је дужан да 
утврди правну и економску основаност вишка запослених, 
да о покретању тог поступка обавести Националну службу 
за запошљавање, утврди број потребних радника и укупан 
вишак запослених, као основ за утврђивање нове организа-
ције и систематизације послова, уз обавезу да води рачуна 
да предузеће може обављати своју делатност и након реали-
зације програма.

Тим је дужан и да спроведе анкету међу запосленима 
о спремности за прихватање опција за решавање социјал-
но-економског положаја, пре и након престанка радног одно-
са, донесе предлог програма и достави га репрезентативним 
синдикатима и Националној служби за запошљавање. Након 
што предлог размотре и дају мишљење Национална служба 
за запошљавање и синдикат, доставља се министарству на-
длежном за послове запошљавања. 

Радницима који су утврђени као вишак у 2015. години 
престаје радни однос када се добровољно определе за јед-
ну од три опције. Прва је отпремнина у висини од 200 евра 
по години стажа, у динарској противвредности по средњем 
курсу на дан достављања спискова вишка запослених, с тим 
да укупна висина отпремнине не може бити већа од 8.000 
евра. Друга опција је отпремнина обрачуната на начин ут-
врђен Законом о раду, с тим да укупна висина отпремнине не 
може бити већа од 8.000 евра, а висина средстава по години 
стажа код последњег послодавца не може бити већа од 500 
евра, по средњем курсу на дан достављања спискова вишка 
запослених од стране послодавца. Трећа опција је отпремни-
на у износу од шест просечних зарада по запосленом, према 
последњим подацима Републичког завода за статистику, за 
запослене који имају више од 15 година стажа.

Запослени не може да оствари право на отпремнину за 
исти период за који му је већ исплаћена отпремнина код ис-
тог или другог послодавца. Радници из предузећа у стечају 
имају право и на исплату из Фонда солидарности. Изузетно, 
за предузећа над којима треба бити покренут стечај могу се 
обезбедити средства за исплату отпремнине при одласку 
у пензију, за запослене који испуњавају један од услова за 
њено остваривање. Средства за ове намене могу се обезбе-
дити у буџету Србије у висини две просечне зараде по запос-
леном, а према последњим подацима Републичког завода за 
статистику.

Одлука владе о Програму за решавање вишка запосле-
них у поступку приватизације за 2015. годину ступила је на 
снагу 28. јануара.

Приватизација само за успешне

Највећи број од 188 фирми нема никакву активност. 
„Сада је стечај начин гашења предузећа која праве не-

гативне билансе, а у реалном животу не постоје. У највећем 
броју фирми радници нису ни примали плату и на списку 

ТЕМА БРОЈА   Влада усвојила Програм за решавање вишка запослених

Радници из предузећа у стечају имају право и 
на исплату из Фонда солидарности

Отпремнина у висини од 200 евра 
по години стажа, с тим што укупан 

износ отпремнине не може бити већи 
од 8.000 евра

ИЗ СТЕЧАЈА ДО ОТПРЕМНИНЕ
За вишак запослених обезбеђена средства за исплату отпремнина. Одлагање 

стечаја коштало је пореске обвезнике више од милијарду евра у последњих пет 
година. У 76 од 188 предузећа у којима ће приватизација бити окончана кроз 

стечај - нема запослених радника, док 50 предузећа има мање од пет запослених

   Измене закона
   У Министарству привреде крајем јануара одржан је први 
састанак Радне групе за измене и допуне Закона о спо-
разумном финансијском реструктурирању. Активност ове 
радне групе је део активности коју Министарство привре-
де спроводи за системско решавање проблема неликвидне 
привреде.
    Једна од најзначајнијих новина овог законског решења је 
што ће се први пут у Србији овај механизам односити и на 
предузетнике, који до сада ниједним законским решењем 
нису били обухваћени у погледу могућности финансијске 
консолидације. 
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запослених су само формално, а раде неке друге послове“, 
објашњава министар привреде Жељко Сертић.

Усвојеним акционим планом омогућено је да део преду-
зећа која иду у стечај уђе у унапред припремљен план реор-
ганизације (УППР).

„Део предузећа тако има реалну могућност да се кроз 
овај модел врати на тржиште, док ће нека то тешко успе-
ти“, објашњава Сертић. Међу тим предузећима су „Аутосао-
браћај“ из Крагујевца и „Кулатранс“, али и некадашњи гиган-
ти: ИХП „Прахово“, ЕИ „Ниш холдинг“, „Зорка холдинг“.

Влада је одустала од продаје 90 компанија које су се 
налазиле на списку 512 фирми из портфолиа Агенције за 
приватизацију. Углавном су у питању ветеринарске станице, 
бање, али и део фирми за које је донета одлука да се припоје 

јавним предузећима, попут „Србијагаса“ или „Србијавода“. 
Разлози за одустајање од продаје ових компанија су разли-
чити - од судских спорова до обавезе повраћаја национали-
зоване имовине. Најбројније број међу њима су бање.

„Приватизација бања је одложена, јер је део њих у спору 
државе са ПИО фондом. Зато је формирана радна група са 
задатком да те спорове споразумно оконча, а бавиће се ста-
тусом бања које су понуђене на продају. Када решимо спор, 
наставићемо с приватизацијом. Радна група има задатак да 
направи посебан програм за приватизацију бања, како се не 
би догодило да већина бања у продају оде заједно са извори-
ма лековите воде“, објашњава министар Сертић.

И део ветеринарских станица биће враћен општинским 
управама. Иначе, за тридесетак ветеринарских станица за 
које је јесенас расписан јавни позив владало је велико инте-
ресовање. 

Ана Трбовић, декан Факултета за економију, финансије 
и администрацију, оценила је да ће ефекти ових мера бити 
мали, али да је значајно што је процес најзад покренут.  

„Што пре треба објавити тендере за предузећа за 
која постоји интересовање, док је за оне друге неопходно 
у најкраћем року покренути стечајни поступак, како би се 
продала имовина која нешто вреди, а за људе који губе рад-
на места нашао социјални програм или нова обука. На тај 
начин обезбедићемо да средства која трошимо сваког месе-
ца за плате људи који нису продуктивни буду усмерена на 

инфраструктуру, како бисмо привукли послодавце и реално 
запослили те људе“, напомиње Трбовићева.

Шеф Канцеларије Светске банке у Србији Тони Вер-
хеијен истакао је да је Влада Србије повукла добар потез 
усвајањем акционог плана о стечају за 188 предузећа, до-
дајући да је ово уједно и корак ка кредиту те банке за подрш-
ку буџету од укупно 200 милиона долара у овој години. На-
жалост, што се више одлагало, штета је по српску економију 
бивала све већа.

„Та предузећа су коштала пореске обвезнике у Србији 
више од милијарду евра у последњих пет година, кроз суб-
венције и изгубљени приход“, прецизирао је саговорник 
„Танјуга“. Светска банка је, како је навео, сада спремна да 
подржи буџет Србије, будући да и оваква одлука кошта др-
жаву. Фискални трошак је значајан, јер влада има обавезу да 
радницима у тим фирмама исплати отпремнине. „Посебно 
имајући у виду да влада није имала обавезу да исплаћује от-
премнине за све фирме, али је ипак одлучила да их да свима 
из портфолиа Агенције за приватизацију“, рекао је Верхеијен.

Шеф Светске банке у Србији је указао да се сада стварају 
једнаки услови за развој приватног бизниса, који ће донети 
нове, праве послове.

Стечај за „Аутосаобраћај“ из Крагује-
вца, „Кулатранс“, али и за некадашње 
гиганте: ИХП „Прахово“, ЕИ „Ниш хол-

динг“, „Зорка холдинг“...

Приватизација бања је одложена, јер је 
део њих у спору државе са ПИО фондом

Весна Пауновић

   Борба за свако радно место
     Министар привреде Жељко Сертић, гостујући у „Дневни-
ку“ РТС-а, истакао је да се са синдикатима разговарало и да 
су направљени модели како би се основна социјална права 
радника сачувала.
   „Разговарали смо са синдикатима како би за свако од 
512 предузећа пронашли најбољи модел. Важно је да сваку 
приватизацију урадимо како треба и борићемо се за сваког 
радника, свако радно место“, рекао је Сертић, нагласивши 
да је Влада Србије за преко 65.000 радника направила неку 
врсту модела приватизације. 
   Министар је изјавио да ће се кроз приватизацију и ин-
вестиционе програме покушати да се радници предузећа у 
којима је Акционим планом Владе предвиђено покретање 
стечаја пребаце у друге фирме, јер има недостатка квали-
фиковане радне снаге. За оне који имају до пет запослених, 
рок за покретање стечајног поступка је 30 дана од дана 
пријема Закључка Владе Србије којим је усвојен Акциони 
план од стране Агенције за приватизацију. 
   За остале субјекте приватизације, који имају више од пет 
запослених (52 субјекта), рок за покретање стечајног по-
ступка наступа после истека обавезног рока за спровођење 
поступка за решавање вишка запослених. Субјекти прива-
тизације дужни су да спроведу социјални програм у року од 
60 дана од дана пријема Закључка. 
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„Потребна девојка за рад у пекари“, 
„Тражимо раднике за рад у трафици“, 
„Потребни конобари“, „Потребан трго-
вац“... Ово су само неки од огласа који 
се могу видети на сваком кораку, а број 
незапослених у Новом Саду и поред 
тога прелази 30.000. Више од тридесет 
одсто послодаваца нуди месечне зара-
де испод 15.000 динара и поставља не-
реалне услове. 

Према речима Новосађана, глав-
ни разлог због ког не желе да прихвате 
овакве или сличне послове јесу мале 
плате, које често не износе ни 15.000 
динара, а послодавци не плаћају пре-
воз, нити доприносе.

Милана Радић радила је у пекари 

од 6 до 15 сати. За дневницу од 700 ди-
нара пекла је пецива, служила муште-
рије и водила рачуна о хигијени пекаре.

„Устајала сам у пет ујутру, а на 
послу сам била пре 6 сати. Потом сам 
припремала тесто за пециво, попут 
бурека, хлеба, а колаче смо добијали 
од других произвођача. Радила сам 
20 дана и једва сам успела да зарадим 
14.000 динара”, каже Милана. Напусти-
ла је посао надајући се бољем, међутим 
и даље је незапослена. 

Миљана Ракић, козметичарка, 
променила је преко 30 салона, док на-

покон није пронашла онај у 
ком има пристојну зараду.

„Мењала сам салоне на 
три месеца, надајући се бољем. Газде 
су у већини случајева плаћале на про-
ценат, и то 30 одсто од укупног пазара. 
Дешавало се да изађем са 1.000, а нека-
да и без динара, јер не буде посла“, каже 
Миљана. 

Милан Старовић, члан извршног 
и Главног одбора Синдиката „Солидар-
ност“, каже да мизерне плате у приват-

ном сектору нису реткост, а да недос-
татак солидарне активности додатно 
отежава ситуацију.

„У већини приватних предузећа 
нема синдиката, јер радници страхују 
да би због таквог организовања добили 
отказ. Из истог разлога радници посло-
давце не пријављују инспекцији“, каже 
Старовић.

Александар Марјановић, пред-
седник Удружења привредника Новог 
Сада, каже да чак 18 парафискалних 
намета уништава приватнике. Марја-

новић додаје да инспекције не раде свој 
посао, због чега људи беже у сиву зону.

„Дућани који се баве прехраном 
и посластичарнице више не могу да 
послују, јер на интернету имате бар 200 
оних који праве храну по поруџбини ‚на 
црно‘. Када позовете инспекцију они 

кажу да нису надлежни, те да за њих 
такви не постоје“, додаје Марјановић, уз 
напомену да у њиховом удружењу нису 
послодавци који раде противзаконито, 
а самим тим ни они који раднике ми-
зерно плаћају.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Зашто Новосађани радије остају незапослени?

НЕЋЕ ДА РАДЕ ЗА 15.000 ДИНАРА
Више од тридесет одсто послодаваца нуди месечне зараде испод 15.000 динара и 
поставља нереалне услове. Отуда и поред огласа који се могу видети на сваком 

кораку, број незапослених у Новом Саду прелази 30.000

   На 185.000 запослених
   само 14 инспектора
 Само 14 инспектора контролише 
185.000 запослених који раде код 
45.000 послодаваца у Јужнобачком 
округу. У прошлој години они су пре-
контролисали 3.213 привредника. У 
118 случајева су указивали посло-
давцима на грешке, а поднето је 611 
захтева за покретање прекршајних и 
три захтева за покретање кривичних 
поступака.

Милана Радић ради-
ла је у пекари од 6 до 

15 сати. За днев-
ницу од 700 динара 

пекла је пецива, 
служила муштерије 

и водила рачуна о 
хигијени пекаре

Миљана Ракић, козмети-
чарка, променила је преко 

30 салона, док напокон није 
пронашла онај у ком има

пристојну зараду

У већини приватних пре-
дузећа нема синдиката, 

јер радници страхују да би 
због таквог организовања 

добили отказ. Из истог 
разлога радници послода-
вце не пријављују инспек-

цији
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На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и оси-
гурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
88/10), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехаби-
литацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/09) и члана 41 Правилника о начину и критеријуми-
ма за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. 
гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13) и на основу одлуке председника 
Општине Житиште о усвајању Локалног плана запошљавања за 
2015. годину

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се посло-
давцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на 
евиденцији Националне службе за запошљавање у Испостави 
Житиште (у даљем тексту: Национална служба).

Висина субвенције износи 300.000,00 динара по новозапосленом 
лицу.

Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој 
се запошљавају лица мора бити регистрована најмање три месе-
ца пре датума подношења захтева.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање 
нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са неза-
посленим лицем, на неодређено време, са пуним радним време-
ном, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног 
односа и да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно 
социјално осигурање, у складу са законом.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не 
могу остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни 
корисници буџетских средстава и удружења грађана, осим уко-
лико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе 
са инвалидитетом;

- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном 
позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од 
дана одобравања средстава;

- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након 
правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обус-
тављању стечајног поступка или након куповине привредног 
субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни 
поступак.

Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових 
радних места не може поново поднети захтев по овом јавном 
позиву.

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних мес-
та представља основ за доделу де минимис државне помоћи.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања на сајту 
Националне службе, сајту Општине Житиште и огласној табли 
Националне службе - Испостава Житиште.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места 
послодавац може остварити под условом:
- да запошљава лица са евиденције Националне службе који се 

води на евиденцији у Испостави Житиште;
- поднесе захтев са бизнис-планом;
- одржи број запослених у последња три месеца која претходе 
месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива 
запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и 
сл.);
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно 
социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- да успешно послује;
- да је измирио раније уговорне обавезе и измирио потраживања 
према Националној служби и Општини Житиште, осим за обавезе 
чија је реализација у току;
- не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре под-
ношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код 
тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или 
повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева;
- да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских про-
писа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис-планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ 
лица која се запошљавају);
- уверење Националне службе за незапослено лице које се запо-
шљава;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за 
обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња 
три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена 
од стране Пореске управе;
- завршни рачун оверен од стране Народне банке за годину која 
претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс 
успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског 
резултата за претходну годину за подносиоце захтева који воде 
просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци 
захтева који су регистровали делатност у текућој години);
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева 
за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет 
захтев;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис 
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем 
фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није 
користио де минимис државну помоћ;
- доказ о власништву/закупу пословног простора;
- доказ о власништву/закупу опреме;
- доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, уко-
лико подносилац захтева располаже истим.
Општина Житиште задржава право да тражи и друге доказе 
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис-планом подноси се у два примерка, на писар-
ници Општинске управе Житиште, непосредно или поштом, на 
адресу: Оштина Житиште, Локални савет за запошљавање, Цара 
Душана 15, 23210 Житиште, са назнаком: „За конкурс“, на про-
писаном обрасцу који се може добити у организационој јединици 
Национaлне службе у Житишту, преузети на сајту: www.nsz.gov.
rs или са сајта Општине Житиште: www.zitiste.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места 
доноси се на основу провере поднетог захтева са бизнис-планом.

Провера поднетих захтева
Локални савет за запошљавање врши проверу поднетих захтева, 
односно проверу испуњености услова јавног позива и приложене 
документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене 
јавним позивом неће се даље разматрати.

Приоритети за доделу субвенције
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошља-
ва лице из категорије теже запошљивих, и то:
- дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена 
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дуже од 12 месеци
- незапослени без квалификација или нискоквалификовани
- вишак запослених
- особе са инвалидитетом
- Роми
- избегла и расељена лица
- повратници по Споразуму о реадмисији
- млади до 30 година
- старији од 50 година
- жене и рурално становништво
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- корисници новчане социјалне помоћи.

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних 
места
Одлуку о додели субвенције послодавцима доноси председник 
Општине, уз претходно мишљење Локалног савета за запошља-
вање. Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање 
нових радних места објављује се на огласној табли и сајту Општи-
не Житиште. Општина Житиште задржава право да приликом 
одлучивања по поднетом захтеву изврши евентуално смањење 
предвиђеног броја лица из захтева са бизнис-планом.

Подносиоци захтева који испуњавају услове Јавног позива, а нису 
обухваћени одлуком о додели субвенције за отварање нових рад-
них места, биће обавештени о коначном статусу њихових захтева 
након истека Јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Житиште и подносилац захтева у року до 
30 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и 
на основу кога се врши исплата субвенције.

Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за 
лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно 
социјално осигурање); датум заснивања радног односа не сме да 
буде пре датума доношења одлуке о додели средстава;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за при-
купљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења су следећа:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара - две 
истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним 
жирантом, са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 
динара - две истоветне бланко личне менице корисника сред-
става са два жиранта, са меничним овлашћењима; уколико 
корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као 
средство обезбеђења за износе до 600.000,00 динара, може при-
ложити једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења, 
с тим да гаранција банке у овом случају мора бити у двоструко 
већој вредности од износа субвенције;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 
1.000.000,00 динара - две истоветне бланко личне менице корис-
ника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и 
додатно средство обезбеђења по избору:

• хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредно-
сти од износа субвенције или
• заложно право на покретним стварима троструко веће вредно-
сти од износа субвенције или
• гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 
месеци или уговорно јемство;
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - 
две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два 
жиранта са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредно-
сти износа субвенције у трајању од 30 месеци.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две исто-
ветне бланко соло менице са меничним овлашћењима или једно 
од доленаведених додатних средстава обезбеђења;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 
1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са 
меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по 
избору:
• хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредно-
сти од износа субвенције или
• заложно право на покретним стварима троструко веће вредно-
сти од износа субвенције или
• гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 
30 месеци;
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више 
- две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима 
и гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 
30 месеци.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физич-
ко лице које самостално обавља делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити оси-
гурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса 
осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист 
Општине Житиште. Предмет заложног права на покретној имо-
вини не могу бити возила.

Послодавац коме је одобрена субвенција за отварање нових рад-
них места за запошљавање особа са инвалидитетом, а корисник 
је буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, 
потребно је да као средство обезбеђења уговорних обавеза при-
ложи изјаву одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за 
реализацију субвенције.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у рад-
ном односу на неодређено време, са пуним радним временом, у 
трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа; 
у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено 
право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана прес-
танка радног односа заснује радни однос на неодређено време са 
другим незапосленим и да то лице задржи у радном односу нај-
мање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у 
коме је извршена замена;
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање, у складу са законом;
- делатност у периоду реализације уговорне обавезе обавља на 
територији општине на којој је остварио право на субвенцију;
- омогући Општини Житиште праћење реализације уговорне оба-
везе;
- достави Општини Житиште доказe о реализацији уговорне оба-
везе;
- обавести Општину Житиште о свим променама које су од зна-
чаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка 
промене.

Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе 
утврђене уговором дужан је да и Општини Житиште врати износ 
исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговор-
не обавезе, увећане за законску затезну камату од датума пре-
носа средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у организационој једи-
ници Националне службе у Житишту, на број телефона: 023/821-
044, на сајту Националне службе или на сајту Општине Житиште 
или на број телефона: 023/821-306.
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На основу члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и пот-
писаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера активне политике запошља-
вања између Општине Пирот и Националне службе за запошља-
вање бр. 10/2-15 од 04.02.2015. године, а у складу са Локалним 
акционим планом запошљавања Општине Пирот за 2015. годи-
ну, усвојеним на седници Општинског већа Општине Пирот дана 
21.01.2015. године

ОПШТИНА ПИРОТ У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ 
СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПИРОТ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

СТРУЧНА ПРАКСА
У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима са VII 
степеном стручне спреме која се први пут стручно оспособљавају 
за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне 
спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена 
потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради 
стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у 
складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања 
радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 
месеци, односно у складу са актом о организацији и систематиза-
цији послова код послодавца.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потреб-
ног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се 
укључује за преостали период потребан за стицање услова за 
полагање приправничког/стручног испита.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања у локалном 
листу „Слобода“, а биће објављен и на сајту Националне служ-
бе за запошљавање и Општине Пирот, као и огласним таблама 
Oпштине Пирот и Филијале Пирот.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе, ангажована 
лица остварују право на:
- новчану помоћ у месечном износу од 20.000,00 динара, у 
трајању до 12 месеци;
- уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне 
болести;
- трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини 
једномесечне новчане помоћи.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може ост-
варити послодавац под условом:
- да је регистрован на територији општине Пирот;
- да уредно измирује обавезе по основу зарада, пореза и допри-
носа за обавезно социјално осигурање;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији 
послова код послодавца као услов за рад на одређеним послови-
ма прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- да има најмање једно запослено лице, не рачунајући оснивача;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцији 
Националне службе - Филијале Пирот које: има високо образо-

вање; нема радног искуства у струци или нема радног искуства у 
својству приправника, довољног за стицање услова за полагање 
приправничког/стручног испита;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособља-
вање лица, односно има запосленог ментора који, уколико пози-
тивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће 
услове: има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образо-
вања као и приправник и има најмање 12 месеци радног искуства 
у струци.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Национал-
не службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уко-
лико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској 
пријави ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет 
захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаву поднету у месецу 
који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеној заради, порезу и доприносима за 
обавезно социјално осигурање, за пријаву поднету у месецу који 
претходи месецу у коме је поднет захтев;
-извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад 
на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправ-
ничког стажа;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне 
службе.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за 
запошљавање - Филијали Пирот, Књаза Милоша 59, непосред-
но или поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у 
Национaлној служби за запошљавање - Филијали Пирот.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и 
приложене документације са условима из јавног позива, врши 
обраду захтева и списак са захтевима који испуњавају услове 
јавног позива доставља Општини Пирот на одлучивање. Небла-
говремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање. 
Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси пред-
седник Општине Пирот, по претходно прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање, на основу списка захтева који 
испуњавају услове јавног позива достављених од стране Нацио-
налне службе за запошљавање - Филијале Пирот. Одлука о спро-
вођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана од 
истека јавног позива. Општина Пирот задржава право да при-
ликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја 
лица у складу са расположивим средствима.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Општина Пирот, Национална служба - Филијала Пирот и посло-
давац, у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу 
програма стручне праксе закључују уговор којим уређују међу-
собна права и обавезе. У циљу закључивања уговора послода-
вац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор 
о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној 
пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Општина 
Пирот, Национална служба за запошљавање - Филијала Пирот 
и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу 
међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програ-
ма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о 
спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уго-
ворне обавезе;
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- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у скла-
ду са законом, односно актом о организацији и систематизацији 
послова;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на 
стручној пракси, у складу са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за 
самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању нео-
пходне за полагање испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном 
приправничком/стручном испиту;
- омогући Националној служби - Филијали Пирот и Општини 
Пирот контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу - Филијалу Пирот/Општину Пирот 
о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у 
року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, у року од 30 
дана од дана отпочињања стручне праксе послодавац може да 
изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне 
услове, за преостало време дефинисано уговором.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби 
за запошљавање - Филијали Пирот, број телефона: 010/305-032, 
контакт особа: Зорица Савић и у Општини Пирот, број телефона: 
010/305-581, контакт особа: Ненад Петровић.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

www.nsz.gov.rs

ВАША ПРАВА АДРЕСАШанса за младе
Школа је знање,
посао је занат
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

257

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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       Администрација и управа
БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним 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 1, члана 18 став 2, члана 20 ст. 1 и 2 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-15181/2014 од 23. 
децембра 2014. године, Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се врши пријем приправника: Министарство финансија, 
Београд, Кнеза Милоша 20

II. Радна места на којима се врши пријем приправника:

1. Радно место за анализу прихода и расхода, 
у звању млађи саветник - приправник*, 
у Групи за фискалне анализе, Одсек за 

фискалне анализе и пројекције - Сектор 
за макроекономске и фискалне анализе и 

пројекције
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне 
области економске или математичке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалис-
тичким студијама на факултету; знање енглеског језика; знање рада на рачуна-
ру (Microsoft Office).

У изборном поступку проверавају се: знање рада на рачунару (Microsoft 
Office) - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и 
логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стан-
дардизованих тестова; знање енглеског језика - писмено путем теста и усмено; 
вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за фискалне пројекције, у 
звању млађи саветник - приправник*, у 
Групи за фискалне пројекције, Одсек за 
фискалне анализе и пројекције - Сектор 

за макроекономске и фискалне анализе и 
пројекције
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне 
области економске или математичке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалис-
тичким студијама на факултету; знање енглеског језика; знање рада на рачуна-
ру (Microsoft Office).

У изборном поступку проверавају се: знање рада на рачунару (Microsoft 
Office) - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и 
логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стан-
дардизованих тестова; знање енглеског језика - писмено путем теста и усмено; 
вештине комуникације - усмено.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Бео-
град, Кнеза Милоша 20, са назнаком: „За јавни конкурс за пријем приправника“.

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

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

*Приправник - Законом о државним 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), између осталог, прописано је да је приправник лице које први пут засни-
ва радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изу-
зетно радни однос у статусу приправника може засновати и са лицем које је 
код другог послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног за 
приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; 
да се време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава у 
приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима са високим обра-
зовањем траје једну годину; да приправник заснива радни однос на одређено 
време, после спроведеног јавног конкурса, као и да приправник полаже државни 

стручни испит до окончања приправничког стажа.
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 дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 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 биографијом; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице - 
стране од 1 до 7 (кандидати који у радној књижици имају уписан радни стаж 
потребно је да доставе доказе, односно потврде, решења и друге акте из којих 
се види са којим степеном стручне спреме и у ком периоду је стечен радни стаж).

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: Радни однос се заснива на одређено време и траје 
једну годину.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандида-
тима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, прва провера у 
изборном поступку, и то провера знања енглеског језика – писмено, путем теста, 
обавиће се почев од 16. марта 2015. године, са почетком у 09,00 часова, у Пала-
ти “Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило), о чему 
ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које 
наведу у својим пријавама.

Провера знања рада на рачунару (Microsoft Office) - практичним радом на рачу-
нару, обавиће се након завршетка провере знања енглеског језика – писмено, 
путем теста, под условом да су кандидати проверу знања енглеског језика - пис-
мено, путем теста, успешно завршили.

Провера вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и органи-
зационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова, обавиће се 
након завршетка провере знања рада на рачунару (Microsoft Office) - практичним 
радом на рачунару, под условом да су кандидати проверу знања рада на рачу-
нару успешно завршили.

За кандидате који успешно заврше проверу вештина аналитичког резоновања 
и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стан-
дардизованих тестова, усмена провера енглеског језика и вештине комуникације 
биће спроведена у просторијама Министарства финансија, Београд, Кнеза Мило-
ша 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 поступ-
ка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у 
својим пријавама.

НАПОМЕНЕ

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединач-
не пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз 
коју од пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или у фотокопији ове-
реној у општини или суду, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се 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 периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадровима кандидати који конкуришу 
могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Агенција за заштиту 
животне средине, на основу члана 54 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14) 
и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) 
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-16007/2014 од 23. 
децембра 2014. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Администрација и управа
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I Орган у коме се радно место попуњава: Агенција за заштиту животне 
средине, Београд, Руже Јовановић 27А

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за комуникације са државним 
органима, организацијама и јавношћу, звање 

млађи саветник
у Одсеку за правне и кадровске послове, на неодређено 

време
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнич-
ки стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада на рачунару.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: познавање прописа из области државне управе (Закон о држав-
ним службеницима); познавање основне структуре и надлежности Европске 
агенције за животну средину - ЕЕА (улога и положај) - усмено; знање једног 
светског језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару; вештина комуникације - усмено, разговором.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Агенција за заштиту животне среди-
не, 11160 Београд, Руже Јовановић 27А, са назнаком: „За јавни конкурс“.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Славица Ђуровић, број 
телефона: 011/2861-080, лок. 112.

Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је 
учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наво-
дима о досадашњем радном искуству, односно радном стажу у државним орга-
нима; 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 књи-
жице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци, односно оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном стажу у државним органима (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство, 
односно радни стаж).

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

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

Место рада: Београд, Руже Јовановић 27А.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Конкурсна 
комисија је одлучила да ће са кандидатима који конкуришу за радно место, а 
чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, проверу 
стручне оспособљености, знања и вештина обавити почев од 25. фебруара 2015. 
године, од 10,00 часова, у просторијама Агенције за заштиту животне средине, 
у Београду, Руже Јовановић 27А, први спрат, соба бр. 19, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени телеграмима или на контакте (бројеве телефона) које 
наведу у својим пријавама.

Напомена: За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено 
време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу под-
лежу 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. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у 
фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, као и непотпуне 
и неблаговремене пријаве, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на веб-страници Агенције за заштиту животне среди-
не: www.sepa.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу 
могу се упознати и са описом послова за наведено радно место.

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

ЧАЧАК
ОПШТИНА ЛУЧАНИ

ОПШТИНСКА УПРАВА
Лучани, Југословенске армије 5

Послови канцеларијске контроле за физичка 
лица

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких нау-
ка, област економских наука по четворогодишњем наставном плану, односно 
завршене основне студије на економском факултету у трајању од најмање чети-
ри године, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова кандидат мора 
имати једну годину радног искуства и положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да је пунолетан, да је 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 кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова који не могу бити старији од шест месеци, подносе се 
у оригиналу или у овереној фотокопији, Општинској управи Општине Лучани, 
Југословенске армије 5, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „За 
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Послови вођења и ажурирања бирачког списка
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, 
област правне науке, односно завршене основне студије на факултету општена-
родне одбране, односно правном факултету у трајању од најмање четири годи-
не, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова кандидат мора имати 
једну годину радног искуства и положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да је пунолетан, да је 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 кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова који не могу бити старији од шест месеци, подносе се 
у оригиналу или у овереној фотокопији, Општинској управи Општине Лучани, 
Југословенске армије 5, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „За 
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац, Драгомира Гајића 1

тел. 037/3441-371

Секретар месне заједнице
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
средње образовање у трогодишњем трајању - КВ радник и најмање шест месеци 
радног искуства.

Секретар месне заједнице
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
средње образовање у четворогодишњем трајању - гимназија, економско-трго-
винска школа, техничка школа, педагошка школа, хемијско-технолошка шко-
ла, електротехничка школа, машинско-електротехничка школа, пољоприв-
редно-техничка школа или медицинска школа и најмање шест месеци радног 
искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом кандидат треба да приложи и друга доку-
мента: диплому о траженој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених 
(издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном 
гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
уверење полицијске управе 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 (не старије од 6 месеци), уверење 
основног и вишег суда да није у току кривични поступак и да није покренута 
истрага против кандидата (не старије од 6 месеци) и потврду о радном искуству. 
Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Лекарско 
уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору кандидата. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

 Администрација и управа 

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛАwww.nsz.gov.rs
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ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

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

Конкурс објављен 04.02.2015. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

НИШ
СПОРТСКИ САВЕЗ

ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
18252 Мерошина

Генерални секретар Спортског савеза Општине 
Мерошина

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, образовање на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни назив 
(оверена фотокопија дипломе), најмање 5 година радног искуства у струци, 
доказане стручне и организационе способности, да кандидат није осуђиван и да 
се против њега не води кривични поступак за дела која га чине неподобним за 
рад у државним органима (уверења), општа здравствена способност (лекарско 
уверење), држављанство Републике Србије (уверење), добро познавање стања 
спорта у општини Мерошина и познавање једног светског језика.

НОВИ С А Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

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 упра-
вљање 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 ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

2. Радно место које се попуњава:

Виши стручни сарадник за материјално-
финансијске послове

на одређено време, замена одсутног запосленог до 
његовог повратка
један извршилац

3. Опис послова радног места: самостално обавља одређене сложене мате-
ријално-финансијске послове који се односе на припрему годишњег финан-
сијског плана, кварталних планова и извештаја о извршењу финансијског пла-
на Секретаријата; обавља послове обраде података за припрему годишњег и 
периодичних извештаја о извршењу финансијског плана Секретаријата; обавља 
послове припреме и израде документационе основе за реализацију финан-
сијских обавеза Секретаријата, документационе основе у вези реализације и 
задатака за запослене у Секретаријату, исплате накнада члановима комисија, 
исплата обавеза по конкурсима и пројектима Секретаријата; стара се о реали-
зацији права и обавеза из уговора о привременим и повременим пословима, 
уговора о делу, уговора о ауторском хонорару; остварује непосредну сарадњу 
са ресорним покрајинским органима и службама по питању преузимања и реа-
лизације финансијских обавеза и обавља друге одређене сложене послове по 
налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара, подсекретара, 
помоћника покрајинског секретара за материјално-финансијске послове и шефа 
Одсека.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: високо образовање 
у области економских наука стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и најмање три године радног стажа у струци; односно високо образовање 
у области економских наука на студијама првог степена (основне академске 
студије) и најмање пет година радног стажа у струци; стручна оспособљеност 
за обављање одређених сложених послова; положен државни стручни испит; 
основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад 
од три месеца.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси 
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - 
националне заједнице.

6. Место 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 организа-
ција надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок 
почиње да тече 12. фебруара 2015. године, а истиче 19. фебруара 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Бојана Макивић, 
самостални стручни сарадник за управне и опште правне послове, број телефо-
на: 021/4874-372.

10. Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт 
телефон;
- CV - радна биографија;
- уверење о држављанству, не старије од шест месеци (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 безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе);
- уверење о положеном државном стручном испиту или о положеном правосуд-
ном испиту (оригинал или оверена фотокопија);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, 
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и 
са којом стручном спремом је стечен радни стаж);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START);
- оверена фотокопија радне књижице.

Напомена: Уколико кандидат уз пријаву не приложи међународно признато 
уверење о одговарајућем нивоу познавања рада на рачунару (ЕCDL START), тес-
тирањем ће се проверити познавање рада на рачунару. Након тестирања са 
сваким кандидатом ће се обавити индивидуални разговор. Кандидат који буде 
изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности, не старије од 6 месеци.

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

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским 
ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - нацио-
налне заједнице и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

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 упра-
вљање 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 СЕКРЕТАРИЈА-
ТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

2. Радно место које се попуњава:

Виши стручни сарадник за материјално-
финансијске послове у области образовања
на одређено време, замена одсутног запосленог до 

његовог повратка
један извршилац

3. Опис послова радног места: обавља одређене сложене материјално-фи-
нансијске послове који се односе на припрему годишњег финансијског плана, 
кварталних планова и извештаја о извршењу финансијског плана Секрета-
ријата; обавља послове обраде података за припрему годишњег и периодич-
них извештаја о извршењу финансијског плана Секретаријата; прати примену 
закона и других прописа којима се уређује материјално-финансијско пословање, 
уочава проблеме у њиховој примени и израђује анализе, извештаје и информа-
ције о тим проблемима; планира и анализира финансирање установа основног 
и средњег образовања и предлаже мере за рационално коришћење средста-
ва; обавља послове припреме и израде документационе основе за реализацију 
финансијских обавеза Секретаријата; стара се о реализацији права и обавеза 
из уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, уговора о 
ауторском хонорару и др.; извршава буџет у области основног и средњег обра-
зовања, контролише наменско и законито и рационално коришћење средстава 
корисника буџетских средстава у области образовања, саставља периодичне и 
годишње извештаје, информације, анализе о приходима и примањима и расхо-
дима и издацима у области основног и средњег образовања; обавља послове 

Администрација и управа
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у вези са планирањем јавних набавки Секретаријата; остварује непосредну 
сарадњу са ресорним покрајинским органима и службама по питању преузи-
мања и реализације финансијских обавеза, обавља и друге одређене сложене 
послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара, 
подсекретара, помоћника покрајинског секретара за материјално-финансијске 
послове и начелника Одељења.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: високо образовање 
у области економских наука стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и најмање три године радног стажа у струци; односно, високо образо-
вање у области економских наука на студијама првог степена (основне академ-
ске студије) и најмање пет година радног стажа у струци; стручна оспособље-
ност за обављање одређених сложених послова; положен државни стручни 
испит; основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни 
рад од три месеца.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси 
покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - 
националне заједнице.

6. Место 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 организа-
ција надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок 
почиње да тече 12. фебруара 2015. године, а истиче 19. фебруара 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Бојана Макивић, 
самостални стручни сарадник за управне и опште правне послове, број телефо-
на: 021/4874-372.

10. Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт 
телефон;
- CV - радна биографија;
- уверење о држављанству, не старије од шест месеци (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 безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе);
- уверење о положеном државном стручном испиту или о положеном правосуд-
ном испиту (оригинал или оверена фотокопија);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном стажу у струци;
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START);
- оверена фотокопија радне књижице.

Напомена: Уколико кандидат уз пријаву не приложи међународно признато 
уверење о одговарајућем нивоу познавања рада на рачунару (ЕCDL START), тес-
тирањем ће се проверити познавање рада на рачунару. Након тестирања са 
сваким кандидатом ће се обавити индивидуални разговор. Кандидат који буде 
изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности, не старије од 6 месеци.

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

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским 
ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - нацио-
налне заједнице и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

ОПШТИНА БАЧ
ОПШТИНСКА УПРАВА

21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2

Начелник
на период од 5 година

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће опште услове предвиђене чланом 6 
став 1 Закона о радним односима у државним органима: 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 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држа-
ном органу. Кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове предвиђе-
не чланом 54 став 2 Закона о локалној самоуправи: завршен правни факултет, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање пет година 
радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом кандидат је у обавези да поднесе следећа 
документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; диплому о завршеном правном факул-
тету; уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе; радну 
књижицу као доказ о радном искуству; уверење надлежног суда да против лица 
није покренута истрага и да није подигнута оптужница - издато након објављи-
вања огласа; уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу - изда-
то након објављивања огласа; очитану личну карту или оверену копију личне 
карте. Уверење о општој здравственој способности издато од стране надлеж-
не здравствене установе доставља постављени кандидат, након спроведеног 
поступка по огласу. Пријаву са доказима о испуњавању услова из огласа поднети 
у оригиналу или у овереној фотокопији Општинском већу Општине Бач, Бач, Трг 

др Зорана Ђинђића 2, са назнаком: „За оглас за постављење начелника Општин-
ске управе“, у року од 30 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се могу поднети лично на шалтеру писарнице Општинске управе Бач 
или препорученом пошиљком.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНА ЖАБАРИ

ОПШТИНСКА УПРАВА
12374 Жабари, Кнеза Милоша 103

тел. 012/250-130

Грађевински инспектор
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Општи услови за рад на радном месту: да је кандидат држављанин 
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да 
има прописану стручну спрему; да 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. Поред општих услова 
предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, потреб-
но је да кандидати испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије) у области архитектуре 
или грађевинског инжењерства, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, 3 године радног искуства, положен државни стручни 
испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе 
следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о струч-
ној спреми, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о 
матичним књигама објављеном у “Службеном гласнику РС”, бр. 20/09), уверење 
о здравственом стању (не старије од шест месеци), уверење полицијске управе 
да нису осуђивани за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ 
о радном искуству. Пријава са доказима о испуњавању услова из огласа подноси 
се Општинској управи Општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, са 
назнаком: “За конкурс - не отварати”, у затвореној коверти, у року од осам дана. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу 
или у фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „СРЕМ“

22000 Сремска Митровица, Вука Караџића 4
тел. 022/621-861

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има општу здравствену спо-
собност; да поседује високо образовање на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалис-
тичке академске студије) или лице које је стекло високо образовање на основним 
студијама у трајању од четири године; најмање 3 године радног стажа; да нема 
законских сметњи за његово именовање; да је држављанин Републике Србије. 
Приликом пријаве на конкурс кандидат је дужан да достави следеће доказе о 
испуњавању услова: уверење да има општу здравствену способност, не старије 
од шест месеци; уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице); овере-
ну копије дипломе високог образовања на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалис-
тичке академске студије) или лице које је стекло високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од четири године; уверење да се против кандидата не 
води истражни поступак и да не постоји оптужница која је ступила на правну 
снагу, не старије од шест месеци; уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци; кратку биографију у писменој форми; предлог програма рада и развоја 
установе Историјског архива “Срем”, као саставни део конкурсне документације 
у писаној форми. Пријаве се достављају на адресу Архива, лично или путем пре-
поручене поштанске пошиљке, са назнаком: “Јавни конкурс - избор директора”, 
најкасније у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за доношење 
одлуке о избору кандидата је у року од 30 дана од завршетка конкурса.

ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Послови књиговодства буџета друштвених 
делатности

на одређено време због замене привремено одсутне 
запослене

Администрација и управа 
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УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује оглас може 
да конкурише лице које испуњава: опште услове: да је држављанин Републи-
ке Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под 
истрагом и кривично осуђивано; посебне услове: IV степен стручне спреме, 
економског смера; положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве, најмање једна година радног искуства. Уз пријаву на оглас, као доказе о 
испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење 
о положеном стручном испиту, уверење да нису осуђивани за кривична дела, 
уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој 
способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документа-
цијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
избор кандидата - за послове буџета друштвених делатности - пријава на оглас 
(име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично, на шалтер 
писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам 
и комуналне послове).

ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Финансијско-материјални послови из области 
борачко-инвалидске заштите и друштвене 

бриге о деци
за рад у Одељењу за привреду и друштвене делатности, 

на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема - ЦУО - економског 
смера; положен стручни испит за рад у органима државне управе; најмање 1 
година радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези 
да поднесу следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверен 
препис дипломе). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу: Градска управа Града Зајечара, Трг ослобођења 1, 
19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у Градски информа-
тивно-услужни центар Градске управе Града Зајечара.

Послови израде пројекта
за рад у Одељењу за локални економски развој, на 

одеђено време до 24 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за менаџмент, факултет за европ-
ски бизнис и маркетинг, економски факултет, односно стечено високо образо-
вање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године; положен стручни испит за рад у органима државне управе; познавање 
рада на рачунару; најмање 1 година радног искуства на пословима локалног еко-
номског развоја. Посебни услови: познавање пројектног циклуса. Уз пријаву на 
оглас кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о прописаној 
стручној спреми (оверен препис дипломе). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Града Зајечара, 
Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у 
Градски информативно-услужни центар Градске управе Града Зајечара.

Финансијски послови на изради пројекта
за рад у Одељењу за локални економски развој, на 

одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, факултет за менаџмент, односно стечено 
високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање три године; положен стручни испит за рад у органима државне управе; 
познавање рада на рачунару; најмање 5 година радног искуства на послови-
ма финансија. Посебни услови: познавање ЕУ принципа финансијског извешта-
вања, искуство на пословима финансија у оквиру пројеката финансираних од 
стране ЕУ. Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да поднесу следећа доку-
мента: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: 
Градска управа Града Зајечара, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: 
„За оглас“ или предати лично у Градски информативно-услужни центар Градске 
управе Града Зајечара.

Преводилац за енглески језик
за рад у Одељењу за локални економски развој, на 

одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет; департман за 
енглески језик и књижевност, односно стечено високо образовање из научне 
области енглеског језика и лингвистике на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године; положен стручни испит за рад у органима државне управе; познавање 
рада на рачунару; најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву на 
оглас кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о прописаној 
стручној спреми (оверен препис дипломе). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Града Зајечара, 

Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у 
Градски информативно-услужни центар Градске управе Града Зајечара.

ЗРЕЊАНИН
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЖИТИШТЕ

23210 Житиште, Цара Душана 15
тел. 023/821-054

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат који подноси пријаву мора испуњавати следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије, који је стекао 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, андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални рад-
ник и најмање пет година радног искуства у струци; да није осуђиван за кри-
вична дела која га чине неподобним за вршење функције; да поднесе план и 
програм за мандатни период. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са доказима о испуњавању усло-
ва доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

          Трговина и услуге
“ШУМЕР” ДОО АДАШЕВЦИ

22244 Адашевци, Бранка Радичевића 4
тел. 022/2150-107

е-mail: info@sumer.rs, www.sumer.si

Агент продаје
за рад у Адашевцима

УСЛОВИ: изражене презентацијске и преговарачке способности; искуство у 
директној продаји у истој или сличној делатности; организацијске вештине; про-
фесионалност; комуникативност; висока мотивисаност; знање енглеског јези-
ка; знање рада на рачунару; могућност самосталног и тимског рада. Предност: 
знање енглеског језика и искуство у директној продаји. Одговорности: прона-
лажење нових купаца путем интернета, мејла, телефонских разговора и након 
тога посете купаца; примање наруџбина; решавање проблема и приговора куп-
ца; пружање информација купцима; одржавање контакта са клијентима; угова-
рање нових послова; праћење тржишта; усмереност на циљеве; уверљивост; 
способност ефикасног решавања проблема; познавање локалног тржишта. Рок 
за подношење пријава је 60 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Пријаве се шаљу на е-mail: info@sumer.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

„MOZZART“ DОО
11000 Београд, Зрењанински пут 84ц

тел. 063/545-200

Јуниор - оператер, уплата - исплата тикета 
(оператер на уплатном месту)

на одређено време, за рад у Великој Плани
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, основна информатичка обука 
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - почетни ниво; рад је 
у сменама.

„БАНЕ“ ДОО
24000 Суботица, Старине Новака 57

e-mail: branko.vaci@banesu.rs

Комерцијално - књиговодствени послови
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, економска школа или економски факул-
тет.

Пројектовање ентеријера
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, архитектонски техничар или дипломи-
рани архитекта.

Комерцијалиста - магационер
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на врсту стручне спреме.

ОСТАЛО: познавање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, мађар-
ски или енглески језик на средњем нивоу. Заинтересовани кандидати могу био-
графије слати на горенаведени мејл. Оглас је отворен до 18.02.2015. године.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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„ВАРНОСТ - ФИТЕП“ АД
11080 Земун, Гундулићева 8-10

тел. 011/2194-015
e-mail: jelena.markovic@varnost-fitep.rs

Инжењер сервиса система дојаве пожара
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен, било ког смера електротехничког факултета (енерге-
тика, ниске струје, електроника); стручни испит заштите од пожара; лиценца 
353 - одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система; лиценца 
453-одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система; три годи-
не искуства у пројектовању и извођењу уз поседовање одговарајућих лицен-
ци Инжењерске коморе Србије; знање енглеског језика почетног нивоа, рад на 
рачунару-AutoCAD, возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу или мејл. Контакт особа: Јелена Марковић. Све информације могу 
се добити на горенаведени број телефона. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања.

„BAGI COMPANY“ DОО
24000 Суботица, Кирешка 12
е-mail: sabina.bagi@gmail.com

Књиговођа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или финансијског смера, позна-
вање рада на рачунару, пожељно радно искуство, стручни испит или лицен-
ца. Заинтересовани кандидати могу биографије да шаљу на горенаведени мејл. 
Оглас је отворен до 20.02.2015. године.

ДОО „ЦОЈА ПРОМЕТ“
18220 Алексинац, Житковачки пут бб

е-mail: cojapromet@gmail.com

Технолог
на одређено време

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, пољопривредни факултет; радно 
искуство 2 године; рад на рачунару; возачка дозвола „Б“ категорије; пробни 
рад 1 месец; рад у сменама; рад ван просторија послодавца. Контакт телефон: 
065/4382-311. Рок за пријављивање је до попуне радног места.

„ТЕХНО СЕРВИС“ СЗР
21235 Темерин, Новосадска 27

тел. 021/845-410

Металостругар
на одређено време

4 извршиоца
УСЛОВИ: Потребан металостругар са искуством. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Информације на број телефона: 021/846-231. Рок за пријављивање је 
30 дана.

„АУТО ПЛУС“ ДОО
24000 Суботица, Светозара Милетића 76

тел. 024/554-654
е-mail: info@autoplus.rs

Ауто-механичар
на одређено време

УСЛОВИ: лица без обзира на степен и врсту стручне спреме, радно искуство у 
ауто-механичарским пословима, пожељна возачка дозвола „Б“ категорије.

Трговац ауто-деловима
на одређено време

УСЛОВИ: лица без обзира на степен и врсту стручне спреме, са искуством у тра-
женим пословима, рад на рачунару, пожељно знање српског и мађарског језика, 
возачка дозвола „Б“ категорије.

Административни радник
на одређено време

УСЛОВИ: IV степена стручне спреме, без обзира на пол, било ког занимања, са 
искуством у административним пословима, познавање рада на рачунару, возач-
ка дозвола „Б“ категорије.

ОСТАЛО: Пробни рад један месец, са могућношћу заснивања сталног радног 
односа. Кандидати за ауто-механичара и продавца ауто-делова треба да се јаве 
на број телефона: 063/520-931, у времену од 08,00 до 16,00 часова, ради зака-
зивања термина за разговор, а административни радници биографије треба да 
шаљу на е-mail: info@autoplus.rs. Оглас је отворен до 04.03.2015. године.

„GEM COMPANY“ DОО
11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 34

тел. 011/6128-013

Радник обезбеђења
на одређено време 12 месеци

30 извршилаца
УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме, рад у сменама, ноћни рад, познавање 
рада на рачунару, енглески језик - почетни ниво, радно искуство није битно. Рок 
за пријем пријава је 13.02.2015. године.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ДИВАЦ М“
11000 Београд - Чукарица, Црвено барјакче 21

тел. 064/0064-112

Женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, обавезно радно искуство на наве-
деним пословима минимум 3 године (кандидат мора да буде оспособљен да 
самостално обавља посао).

ОСТАЛО: Радни дани од уторка до недеље (понедељак се не ради); радно вре-
ме: од уторка до петка од 14,00 до 21, 00 часова; суботом и недељом од 10,00 
до 17,00 часова; плата 20.000,00 динара + 15% од оствареног рада. Конкурс 
је отворен до попуне радног места. За детаљније информације заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона, особи за контакт: 
Марији Станојчић.

БЕОЗАШТИТА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ДОО БЕОГРАД

11000 Београд - Звездара, Смедеревски пут 4ф
тел. 011/2750-774

Дипломирани правник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник/мастер правник, 
радно искуство од 12 месеци на пословима јавних набавки, возачка дозвола 
„Б“ категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook). Радно место је на општини Палилула, Далматинска 101. Пријаве слати 
на адресу: Беозаштита, Далматинска 101, број телефона: 011/2750-774 или на 
е-mail: beozastitabezbednost@yаhoo.com.

         Грађевинарство и индустрија

„НЕКТАР“ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА
21400 Бачка Паланка, Новосадски пут 9

тел. 021/7550-452
е-mail: posao@nectar.rs

ИТ администратор у апликативном сектору
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: дипломирани инжењер 
информационих технологија или дипломирани инжењер електротехнике за 
рачунарску технику, дипломирани информатичар, потребно познавање посло-
вног програма или у било ком ЕRP систему, познавање SQL, пожељно радно 
искуство са базама података, возачка дозвола „Б“ категорије, енглески језик - 
средњи ново. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на број 
телефона: 021/7550-452. Рок за пријављивање је 30 дана.

„ГП ГРАДИТЕЉ НС“ ДОО
21000 Нови Сад, Руменачки пут 2

тел. 021/6311-366
е-mail: v.beric@graditelj-ns.co.rs

Тесар
на одређено време

10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању: тесар, ВК или КВ, обезбеђен 
превоз. Рок за пријављивање је 18.02.2015. године.

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

Посао се не чека, 
посао се тражи
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    Mедицина
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/672-522, лок. 725

Медицинска сестра - техничар
са средњом стручном спремом - општи смер, на 

одређено време, са положеним стручним испитом
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, лиценцу или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Уколико кандидат 
поседује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од прет-
ходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним коверта-
ма, писарници болнице или поштом, на адресу: Општа болница „Свети Лука“, 
Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

АПОТЕКА „МЕНТА“
31000 Ужице, Ужичке републике 195

тел. 031/554-111

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, одрађен приправ-
нички стаж. Пријаве слати на е-mail: majamenta@ptt.rs. Конкурс је отворен до 
31.03.2015. године.

ДОМ ЗДРАВЉА „ПРЕШЕВО“
17523 Прешево, 15. новембар 88

тел. 017/699-195

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има високу школску спрему здравствене струке, завршен 
медицински, стоматолошки факултет или да је доктор медицине специјалиста из 
једне од делатности дома здравља или завршен правни или економски факул-
тет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента; најмање пет 
година радног стажа у области здравствене заштите; план рада и развоја Дома 
здравља Прешево за наредни период од четири године.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: CV; оверену фотокопју дипломе 
о завршеном факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; за дипломи-
ране правнике и економисте - доказ о завршеној едукацији из области здравстве-
ног менаџмента; доказ о радном стажу у области здравствене заштите; уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак код надлежних институција, 
да није подигнута оптужница, нити се воде истражне радње. Рок за пријављи-
вање је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају 
се препоручено поштом, на адресу Дома здравља „Прешево“ или лично, радним 
даном, у времену од 07,30 до 15,00 часова, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за именовање директора Дома здравља“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Одлуку о прелогу кандидата за директора Управни одбор 
Дома здравља „Прешево“ у Прешеву донеће у року од 15 дана од дана истека 
рока за подношење пријава и доставити оснивачу ради именовања директора.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11030 Београд, Пожешка 82

тел. 011/3538-300
e-mail: оffice@dzcukaricа.rs

Специјалиста гинекологије и акушерства
на одређено време ради замене раднице на боловању

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII/2 степен), положен стручни испит, 
лиценца, пожељно радно искуство у струци. Заинтересовани кандидати подно-
се: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рође-
них/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, фотокопију уверења о завршеној специјализацији из 
гинекологије и акушерства, фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију радне књижице, фотокопију личне карте и фотокопију лиценце.

Медицинска сестра
на одређено време ради замене радница на боловању

3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер (IV степен), поло-
жен стручни испит за медицинску сестру - општи смер, лиценца, познавање рада 
на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење), пожељно искуство 
у струци. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком био-
графијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију радне књижице и фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту 
Министарства здравља РС, на сајту Националне службе за запошљавање, у 
публикацији „Послови“ и на сајту Дома здравља. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу - III спрат, соба бр. 15. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Обавештење о позиву на разговор и избору кандидата биће 
објављено на сајту Дома здравља. По завршетку огласа предата документа неће 
се враћати кандидатима.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА
23300 Кикинда, Краља Петра I 70

тел. 0230/421-102
е-mail: zavodki@yаhoo.com

Информатичар
на одређено време до 6 месеци, због потребе 

завршетка програма за рад и повезивање у раду између 
дислоцираних организационих јединица и обуке 

запослених за рад на истом
УСЛОВИ: VII/1 или VI/2 степен стручне спреме или 180 ЕСП бодова; факултет за 
информатичко рачунарство; технички факултет или електротехнички факултет; 
знање енглеског језика; положен возачки испит „Б“ категорије; радно искуство 
на истим или сличним пословима у трајању од најмање 3 године. Кандидат је 
дужан да поднесе доказе о испуњавању услова (оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету, кратку биографију, доказ о знању енглеског језика и 
копију возачке дозволе). Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одба-
чене.

ЗУ АПОТЕКА „КОД СУНЧАНОГ САТА“
26000 Панчево, Николе Тесле 3

тел. 062/561-565
е-mail: bojanacurcin@yаhoo.com

Фармацеутски техничар
на одређено време

2 извршиоца
Опис послова: издавање лекова, припрема фармацеутских производа.

УСЛОВИ: IV степен, фармацеутски техничар, 1 месец радног искуства, стручни 
испит, рад у сменама. Контакт са послодавцем: е-mail: bojanacurcin@yаhoo.com, 
слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на горенаведени број 
телефона - Бојана Животић Ћурчин.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

тел. 012/280-004
тел/факс: 012/280-326

Специјалиста педијатрије
на одређено време до повратка доктора са 

специјализације, за рад у Одсеку за здравствену 
заштиту деце

Опис послова: обавља специјалистичке прегледе деце и омладине; упућује 
на стационарно лечење, води уредну медицинску документацију; врши мање 
хируршке интервенције; обавља саветовалишни рад, обавља и друге послове из 
домена изабраног лекара у складу са актима РФЗО и Дома здравља, као и друге 
послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова потребно је испуњавати и следеће 
услове: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из 
педијатрије. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о заврше-
ном медицинском факултету, оверена фотокопија уверења о положеном спе-
цијалистичком испиту из педијатрије, оверена фотокопија лиценце, извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци) или оверена фотокопија.

Специјалиста гинекологије и акушерства
на одређено време до повратка доктора са 

специјализације, за рад у Одсеку за здравствену 
заштиту жена

Опис послова: обавља специјалистичке прегледе жена; упућује на стационарно 
лечење, води уредну медицинску документацију; обавља саветовалишни рад, 
учествује у изради планова рада, обавља и друге послове из домена изабраног 
лекара у складу са актима РФЗО и Дома здравља, као и друге послове своје 
струке по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова потребно је испуњавати и следеће 
услове: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из 
гинекологије и акушерства.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверена фотокопија уверења о положеном специја-
листичком испиту из гинекологије и акушерства, оверена фотокопија лиценце, 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци) или оверена фотоко-
пија. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документа-

Mедицина
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цијом доставити на адресу: Дом здравља Мало Црниће, Стишка бб, са назнаком: 
“Пријава на оглас за радно место _________________”.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Браће Вуксановић 55

тел. 027/371-464

Доктор стоматологије
за рад у Одељењу опште стоматологије, на одређено 

време, најдуже до 6 месеци, због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава 
и следеће посебне услове: VII степен стручне спреме, стоматолошки факултет и 
положен стручни испит за звање доктора стоматологије. Уз пријаву са кратком 
биографијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа: 
оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме, оверену фото-
копију увререња (потврде) о положеном стручном испиту за доктора стомато-
логије и неоверену фотокопију личне карте. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити лично, радним 
даном, у времену од 07,00 до 14,00 сати у Кадровској служби Дома здравља 
или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос на радно место доктора стоматологије“. Докази уз пријаву биће 
враћени кандидадима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због замене привремено одсутне 
запослене, до повратка са породиљског одсуства - 

нега детета, у Служби за интерну медицину, ОЈ Општа 
болница Врање Здравственог центра Врање

УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинска школа, смер општи, IV степен 
стручне спреме.

Доктор медицине
на одређено време због замене привремено одсутне 

запослене, до повратка са породиљског одсуства - нега 
детета, у Дневној болници за хемиотерапију, ОЈ Општа 

болница Врање Здравственог центра Врање
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен 
стручни испит за звање доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због замене привремено одсутне 

запослене, до повратка са дужег боловања, у Дневној 
болници за нефрологију са хемодијализом

УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинска школа, смер општи, IV степен 
стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз захтев за заснивање радног односа кандидати су у обавези да 
приложе: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу 
за рад - лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у комору. 
Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно иску-
ство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспо-
собљеност, дужина трајања школовања, итд). О разговору са кандидатом се 
сачињава записник. О избору кандидата одлучује в.д. директора Здравственог 
центра Врање. Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца 
организационе јединице у којој ће кандидат по пријему радити. Рок у коме кан-
дидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства 
здравља РС. Захтев за заснивање радног односа, са назнаком: „За радно место 
____________ у Служби ___________“, доставити поштом или личном доставом 
у писарници Здравственог центра Врање, Ј.Ј. Лунге 1.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Поливалентна патронажна сестра
на одређено време до повратка запослене са дужег 

боловања (трудничко/породиљско)
2 извршиоца

Опис послова: координира здравствено-васпитни рад здравствених и других 
радника на свом микрореону; обавља патронажну поливалентну службу на под-
ручју одређеног микрореона, амбуланте или здравствене станице; води дневник 
посета и осталу документацију; контактира и сарађује са ординирајућим лекаром 
и другим здравственим организацијама зависно од конкретног случаја; сарађује 
са месним заједницама, хуманитарним организацијама, социјалном заштитом, 

социјалним радницима, Центром за кућну негу, организацијама удружења бора-
ца; утврђује потребу и предлаже организовано кућно лечење; обезбеђује пријем 
код лекара, обавља контроле, прибавља резултате на бази којих се предузимају 
потребне мере у спречавању ширења заразних болести; израђује месечни, тро-
месечни и годишњи извештај; контактира и сарађује са ординирајућим лекаром 
и другим здравственим организацијама зависно од конкректног случаја; обавља 
посете трудници, бабињари и новорођенчету, одојчету, малом и предшколском 
детету, школском детету, као и лицу старијем од 65 година; обавља посете обо-
лелом од малигног обољења, психоза, шећерне болести, ендемског нефритиса, 
прогресивних неуромишићних обољења; обавља патронажне посете оболелом 
од хемофилије, оболелом од тежих хроничних обољења, оболелом од венерич-
них обољења, оболелом од алкохолизма; обавља патронажне посете жени гене-
ративног и постгенеративног доба; ради и друге послове из домена своје струке 
по налогу одговорне сестре и начелнику Службе којима је одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, општи смер, положен стручни 
испит, VI степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије које се не враћају кандидати-
ма.

Виша медицинска сестра
на одређено време до повратка запослене са дужег 

боловања (трудничко/породиљско)
Опис послова: спроводи програм здравствено-васпитног рада вишег и средњег 
медицинског кадра; планира и реализује програм стручног усавршавања меди-
цинских сестара у служби; прати медицинска достигнућа и предлаже нове мето-
де рада у здравственој нези; израђује месечне, тромесечне, шестомесечне и 
годишње извештаје за све лекаре (превентива и куратива) и завршни годишњи 
извештај; ради све послове описане код медицинске сестре-техничара са 
средњом спремом; стара се о правилном чувању, утрошку и роковима важности 
лекова; врши обуку приправника и млађих техничара; ради и остале медицинске 
и административне послове по налогу одговорне сестре; за свој рад одговара 
одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику Службе.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, општи смер, положен стручни 
испит, VI степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије које се не враћају кандидати-
ма.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, поштом 
или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез 
Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место 
се конкурише. Резултати огласа биће објављени на сајту Дома здравља: www.
dzpalilula.оrg.rs и на огласној табли - IV спрат.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“

11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за епиде-
миолошки надзор Центра за контролу и превенцију

болести Института:

Стручни сарадник - здравствени радник
Опис послова и радних задатака: Систематизује податке о кретању зараз-
них болести и ажурира одговарајуће базе података. Припрема периодичне 
извештаје о кретању заразних болести. Учествује у координацији и надзору над 
спровођењем активности у оквиру епидемиолошког надзора над заразним боле-
стима. Учествује у активностима у ванредним стањима и имплементацији одред-
би Међународног здравственог правилника везаних за заразне болести. Учест-
вује у изради извештаја о кретању заразних болести на територији Републике 
Србије. Учествује у изради водича, упутстава и стручно-методолошких препо-
рука у оквиру епидемиолошког надзора над заразним болестима. Учествује у 
спровођењу континуираних едукативних активности здравствених радника из 
делокруга надлежности и здравствено-васпитних активности опште популације 
путем комуникације са медијима. Припрема периодичне извештаје о кретању 
заразних болести. Обавља лекарске прегледе посебних категорија становништ-
ва које подлежу обавезним здравственим прегледима, у амбуланти и на терену 
у складу са одредбама закона. Спроводи здравствено васпитање о мерама и 
поступцима за спречавање настанка заразних болести. Одржава пословне кон-
такте са корисницима услуга, учествује у припреми уговора и анекса уговора за 
кориснике услуга. Прати, анализира, даје мишљење и извештава о изолованим 
патогенима, према категоријама становништва. Обавља и друге мање сложене 
послове и задатке из делокруга рада Одељења за епидемиолошки надзор, по 
налогу шефа Одељења.

УСЛОВИ: доктор медицине; активно знање енглеског језика; познавање рада на 
рачунару, без обзира на радно искуство; организационе способности. Пријаве и 
CV слати на е-mail: veljko_milekic@batut.оrg.rs или на адресу Института, са назна-
ком: „За конкурс - стручни сарадник - здравствени радник“. Само ће кандидати 
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије.

Mедицина

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“

11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за тех-
ничке и помоћне послове Службе за правне, финансијско-рачуновод-

ствене, техничке и помоћне послове
Института:

Домар
на одређено време до 12 месеци

Опис послова и радних задатака: Обавља послове одржавања водоводних и 
канализационих инсталација, замењивања делова и арматуре, отпушавања сли-
вника, пружа испомоћ у оправци сложенијих послова водоводне, канализацио-
не и грејне инсталације, одржавања машина, обавља све послове у одржавању 
круга и парковских површина, стаза и тротоара. Води свакодневну евиденцију о 
стању објеката Института. Пружа помоћ у оправкама зграде и уређаја, обавља 
бетонирање, малтерисање и замену црепова, салонита. Обавља и друге послове 
из делокруга рада Одељења по налогу начелника Службе. За свој рад непосред-
но одговара начелнику Службе.

УСЛОВИ: ВКВ или КВ радник, без обзира на радно искуство, организационе спо-
собности. Пријаве и CV слати на е-mail: danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на адре-
су Института, са назнаком: „За конкурс-домар“. Само ће кандидати који уђу у ужи 
избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Министар-
ства здравља Републике Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Медицински техничар
на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен, општег смера, поло-
жен стручни испит. Потребна документација: пријава на конкурс са биогра-
фијом, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење суда 
(не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом доставити на 
адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића 48, са назнаком: „Пријава на оглас 
за радно место _______________“.

ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“
22406 Ириг, Војводе Путника 5

тел. 022/469-030

Фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: да су кандидати држављани РС, да су пунолетни, да имају општу здрав-
ствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну 
затвора у трајању од најмање 6 месеци или да нису под истрагом и да се против 
њих не води кривични поступак. Посебни услови: висока стручна спрема, завр-
шен фармацеутски факултет - VII/1 степен стручне спреме или завршен фарма-
цеутски факултет и положен специјалистички испит из области фармацеутске 
технологије - VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит, најмање јед-
на година радног искуства у струци. Избор се врши на одређено време, најдуже 
до две године. Пријаве се подносе у писменој форми, са приложеном документа-
цијом којом се доказује испуњеност услова за учешће на конкурсу, поштом пре-
поручено, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу Дома здравља, са 
назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 022/469-030.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“

34240 Кнић
тел. 034/510-173

Лабораторијски техничар - лаборант
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог
Опис послова: узима материјал за хематолошке и биолошке анализе у лабора-
торији и на терену, врши хематолошке и биохемијске анализе и преглед урина, 
врши стерилизацију инструмената, води потребну медицинску документацију.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа лабо-
раторијског смера; положен стручни испит за занимање лаборанта; лиценца за 
рад. Уз попуњену пријаву са биографијом доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи лабораторијског смера и оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за занимање лаборанта, ове-
рену копију лиценце за рад (ако је кандидат из радног односа) или решење о 
упису у комору (ако је кандидат незапослен), лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности и извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„НАШ ДРУГИ ДОМ“
УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРЕ

21000 Нови Сад, Богобоја Атанацковића 20
тел. 021/3630-411

Социјални радник
на одређено време

УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен стручне спреме у занимању: социјални радник, 
дипломирани социјални радник, приправник - стручно усавршавање. Јављање 
кандидата на број телефона: 064/3630-411. Рок за пријављивање је 05.03.2015. 
године.

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

тел. 011/2222-100

Лекар опште медицине
на одређено време на три месеца, ради замене одсутног 

запосленог
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова (неоверене фотокопије), предају се преко писарни-
це Дома здравља (соба бр. 3), на трећем спрату, Гоце Делчева 30. Кандидати су 
дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору биће објавље-
на на огласној табли Дома здравља, поред писарнице на трећем спрату, Гоце 
Делчева 30, Нови Београд. Изабрани кандидати биће лично обавештени, путем 
телефона.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
на одређено време по основу замене, до повратка 

радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет; просечна оцена на студијама изнад 08,50; поло-
жен стручни испит; познавање најмање једног светског језика. Предност ће има-
ти кандидати који већ имају радно искуство у високоспецијализованим здрав-
ственим установама које пружају здравствену заштиту деци. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију лич-
не карте, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице, фотокопије 
уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране 
начелика служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном 
на раду и оценама рада кандидата, уколико их кандидат поседује. Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно иску-
ство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школо-
вања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које 
се примају. Пријаве слати у затвреној коверти, на наведену адресу Клинике, са 
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем доктора медицине на одређено време 
- замена“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОФТАЛМОЛОШКА 
ОРДИНАЦИЈА

„PERFECT VISION“
24000 Суботица, Сенћански пут 15

тел. 024/557-575, e-mail: аnjа.milic@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије. Посебна знања: положен специјалистич-
ки испит, обавезно знање рада на рачунару и енглеског језика (средњи ниво), 
пожељно је поседовање возачке дозволе „Б“ категорије, без обзира на радно 
искуство, рад у сменама. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати могу радне биографије да доставе мејлом или поштом на 
наведене адресе или да се јаве на контакт телефон, лице за контакт: Ања Милић.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Николе Тесле бб

тел. 017/473-054

Дипломирани правник
на одређено време, са непуним радним временом

УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломирани правник и најмање једна годи-
на радног искуства. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: 

Mедицина
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пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном 
правном факултету, фотокопију личне карте, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, извод из казнене евиденције да против њих није 
покренут кривични поступак за дела која их чине неподобним за посао прав-
ника и да нису осуђени правноснажним судским решењем и доказ о стеченом 
радном искуству. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, као и документа којима се доказује испуњеност услова из огласа (оверене 
фотокопије), достављају се на адресу Дома здравља - правној служби. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља 
РС, односно код Националне службе за запошљавање - Испоставе Владичин Хан 
и у публикацији „Послови“.

УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ И ЗБРИЊАВАЊЕ
СТАРИХ ЛИЦА

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „ПАНЧЕВО“
26000 Панчево, Војвођански булевар 1

тел. 013/310-111
е-mail: gc013@open.telekom.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мастер), академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагош-
ких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, 
политичких, економских или медицинских наука; најмање пет година радног 
искуства у струци; да има општу здравствену способност; да није под истрагом, 
против кога није подигнута оптужница, односно против кога се не води поступак 
за кривична дела која се гоне по службеној дужности из надлежности основног 
и вишег суда. Кандидат за директора поред прописане конкурсне документације 
подноси програм рада за мандатни период на који се врши избор. Директор се 
именује на период од четири године. Место рада: Панчево, Војвођански булевар 
1. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријава на конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о обра-
зовању, податке о врсти, дужини радног искуства са кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорнос-
ти на тим пословима, податке о стручном усавршавању и посебним областима 
знања. Лице задужено за давање обавештења у вези са конкурсом је Братислав 
Вуковић, правник установе, контакт телефон: 062/8854-107. Адреса на коју се 
пријаве подносе: Установа за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки 
центар „Панчево“, Војвођански булевар 1, 26000 Панчево. Докази који се при-
лажу уз пријаву: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ о школској спреми, исправа којом се доказује радно искуство у струци, 
потврда о радном искуству на руководећим радним местима, програм рада за 
мандатни период (4 године), лекарско уверење, уверење да није под истрагом, 
против кога није подигнута оптужница, односно против кога се не води поступак 
за кривична дела која се гоне по службеној дужности из надлежности основног и 
вишег суда. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је овере-
на код надлежног органа. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени потребни докази одбациће се закључком против ког није допуштена 
посебна жалба.

       Пољопривреда
АД ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА

„КРАСИЋ - ГРГУР“ ДОО
Житиште, Ђуре Јакшића 13

Ветеринар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, положен државни 
испит и лиценца, возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова за заснивање радног односа слати на горенаведену адресу.

        Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОШ „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ“
11000 Београд, Шафарикова 8

тел. 011/3225-236

Васпитач у продуженом боравку
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог-тифлолог; мастер 
дефектолог који је на основним студијама завршио студијски програм специјал-
не едукације и рехабилитације особа са оштећеним видом; мастер дефектолог 
који је на основним студијама завршио студијски програм специјалног рехабили-
татора за вишеструку ометеност; мастер дефектолог који је на основним студија-
ма завршио студијски програм за специјалног едукатора. Образовно-васпитни 
рад се остварује на српском језику.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог на 

пословима директора школе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог-тифлолог; мастер 
дефектолог који је на основним студијама завршио студијски програм специјал-
не едукације и рехабилитације особа са оштећеним видом; мастер дефектолог 
који је на основним студијама завршио студијски програм специјалног рехаби-
литатора за вишеструку ометеност; мастер дефектолог који је на основним сту-
дијама завршио студијски програм за специјалног едукатора. Посебни услови: 
вишегодишњи рад са децом са сметњама у раду, уверење о остручености за 
рад са децом са сметњама у развоју. Образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику.

Васпитач у предшколском одељењу
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог-тифлолог; мастер 
дефектолог који је на основним студијама завршио студијски програм специјал-
не едукације и рехабилитације особа са оштећеним видом; мастер дефектолог 
који је на основним студијама завршио студијски програм специјалног рехаби-
литатора за вишеструку ометеност; мастер дефектолог који је на основним сту-
дијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; VI степен стручне 
спреме, васпитач; VII степен стручне спреме, васпитач у предшколским устано-

Пољопривреда / Наука и образовање 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

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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вама. Посебни услови: вишегодишњи рад са децом са сметњама у раду, уверење 
о остручености за рад са децом са сметњама у развоју. Образовно-васпитни рад 
се остварује на српском језику.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене Законом о основама система образовања и вас-
питања: да је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван за кривично дело. Уз 
пријаву доставити доказе о испуњености услова: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу у области образовања, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте. 
Лекарско уверење се доставља после доношења одлуке о пријему кандидата, а 
уверење да кандидат није осуђиван или под истрагом прибавља школа. Пробни 
рад је предвиђен и траје 3 месеца. Пријаве на конкурс подносе се на адресу шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Биологија микроорганизама

на Катедри за микробиологију, у Институту за ботанику 
и Ботаничкој башти „Јевремовац“, на одређено време 

од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, непо-
стојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и остали усло-
ви утврђени чланом 64 Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, 
овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова 
доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању доцента - ванредног 
професора, за предмет: Теорија и методика 

атлетике, ужа научна област Теорија и 
технологија спорта и физичког васпитања

Наставник у звању доцента - ванредног 
професора, за предмет: Теорија и методика 

скијања, ужа научна област Теорија и 
технологија спорта и физичког васпитања

УСЛОВИ: Избор у звање доцента и ванредног професора врши се за период од 5 
година. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65 Закона о висо-
ком образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког васпитања. 
Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова, 
фотокопија дипломе: основне академске студије, мастер (магистарске) студије, 
докторске студије, оригинал радови на увид. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ПРАВНО - БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“

11080 Земун, Тошин бунар 17
тел. 011/314-41-36, факс: 011/316-41-38

e-mail: pbskolaz@eunet.rs
www.pravnobiroskolazemun.еdu.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године; високо образовање на 
основним студијама 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 у подручју рада економија, право и администрација, за 
педагога или психолога школе; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да има дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену копију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; оверену копију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном стажу у 
установи на пословима образовања и васпитања (потврда треба да садржи: 
назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат био 
распоређен и време трајања рада); оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверену копију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оверену 
фотокопију потврде о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (за кандидате који високо образовање нису 
стекли на српском језику); биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. Уверење о здравственој способ-
ности доставља се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. С обзиром да Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја РС није организовало обуку и полагање испита 
за директора, пријава која не садржи доказе о томе сматраће се потпуном, уз 
обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора у року прописаном 
законом. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе и на број 
телефона: 011/316-41-36.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Конкурс објављен 28.01.2015. године у публикацији „Послови“, мења 
се у делу услова, тако што уместо: VIII степен стручне спреме, факулет 
за дипломатију и безбедност или правни факулет и уписане докторске 
студије из области за коју се бира, треба да стоји: завршен факулет 
за дипломатију и безбедност или правни факултет - основне и мас-
тер студије (укупно 240 ЕСП бодова) и уписане докторске студије из 
области за коју се бира. У осталом делу текст конкурса је непромењен.

ОШ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ“
11000 Београд, Аце Јоксимовића 25

тел. 011/2394-076

Наставник математике
на одређено време, са 30% радног времена, до 
повратка запослене са радног места помоћника 

директора, односно најдуже до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајући степен и врсту образовања пред-
виђен Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/2013) 
и да испуњава услове утврђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену копију стручног испита - лиценце (уколико кандидат има лиценцу), доказ о 
испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да је кандидат у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит за лиценцу, оверену копију уверења 
о држављанству РС - не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
претходну проверу психофизичких способности, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на 
горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од дана 
објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧУКАРИЦА“
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Кувар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

дуже од 60 дана
УСЛОВИ: IV/III степен стручне спреме, угоститељско-туристичка школа, зани-
мање: кулинарски техничар, кувар. Документација коју је потребно доставити: 
молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених и држављанство.

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ“
11213 Падинска Скела, Падинска Скела 9

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услова прописане чланом 8 став 2, чланом 59 и 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13): високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне студије), по 

Наука и образовање
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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 психолога; да има дозволу за рад (лиценцу); положен испит 
за директора установе (како програм обуке за директора школе и правилник о 
полагању испита за директора школе нису донети, нити је Министарство про-
свете организовало полагање испита за директора школе, изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року од доношења истих положи испит за дирек-
тора); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег 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 Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (за кандидате који нису стекли 
образовање на српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: биографију са личним пода-
цима и подацима у служби, диплому о стеченој стручној спреми (оверену фото-
копију), уверење о положеном стручном испиту (лиценца, оверена фотокопија), 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), потврду да има најмање пет 
година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, одговарајуће лекарско уверење (не старије од 6 месеци, 
подноси се пре закључивања уговора). Школа прибавља уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена у тачки 6 услова конкурса. Потврду 
надлежног суда да није покренута истрага, нити подигнута оптужница за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања прибавља сам кандидат. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања, а пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„Конкурс за директора школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 011/8871-763.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДРАИНАЦ“

11000 Београд - Борча, Ковиловска 1

Оглас објављен 03.12.2014. године у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радно место: наставник руског језика, са 10% радног времена, 
на одређено време - замена одсутног запосленог дуже од 60 дана.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

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

Редовни професор за уже научне области 
Планирање и пројектовање железница 
и Конструкција, грађење и одржавање 

железница
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој при-
пада наставни предмет. Кандидати који конкуришу поред општих услова треба 
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и 
Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: 
биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен 
препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

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

Референт за јавне набавке
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - висока стручна спрема, правни факул-
тет; 1 година радног искуства на одговарајућим пословима; рад на рачунару 
и рад са базама података. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверен препис дипломе и потврду о радном искуству. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на оглас доставити 
на адресу: Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, Булевар 
краља Александра 73, I спрат, соба бр. 117.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО - ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7

Доцент за ужу научну област Геофизика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припа-
да ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 5 

Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Радни однос је на одређено време од пет година.

Асистент за ужу научну област Основе техничке 
физике

УСЛОВИ: у звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија 
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 
08,00 или кандидат који има академски назив магистра наука коме је прихваће-
на тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одредбама члана 
72 став 1 и став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Рударско-ге-
олошког факултета Универзитета у Београду. Радни однос је на одређено време 
од три године.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, радови, 
диплома о одговарајућој стручној спреми и потврде о статусу) доставити на горе-
наведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ОШ „СТАРИНА НОВАК“
11000 Београд, Кнез Данилова 33-37

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 и 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или да има високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за настав-
ника основне школе, педагога или психолга; да има дозволу за рад (лиценцу), 
односно положен стручни испит за наставника или стручног сарадника; да има 
обуку и положен испит за директора установе. Како програм обуке за директора 
школе и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, нити је 
Министарство просвете организовало полагање испита за директора школе, иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском року од доношења истих положи 
испит за директора; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег (високог) образовања; да има пси-
хичку, 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 утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну 
биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
за наставника или стручног сарадника, односно испиту за лиценцу (дозвола за 
рад); оригинал или оверену фотокопију потврде о трајању рада у области обра-
зовања на пословима образовања и васпитања; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију 
уверења да се против учесника конкурса не води судски поступак за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу 
школе, лично или препорученом поштом, у затвореној коверти, са назнаком: „За 
конкурс“. Лице за контакт: Љиљана Живковић, е-mail: sekretar@starina.rs.

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 25

тел/факс: 011/8231-366

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава следеће услове: 
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. 
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; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; да испуњава услове за наставника гимназије, за педагога 
и психолога школе, да има дозволу за рад-лиценцу, односно положен стручни 
испит, обуку и положен испит за директора установе, најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања 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 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (знање српског језика).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске подат-
ке, односно радну биографију са прегледом кретања у служби и подацима о 
радном искуству и пословима које је обављао, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању (не старије од 6 месеци), оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно доказ о положеном 
испиту за лиценцу (дозвола за рад, не старија од 6 месеци), лекарско уверење 
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да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци), потврду да има најмање 5 година рада у школи 
у области образовања и васпитања, након стицања одговарајућег образовања, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, уверење надлежног суда да против њега није покренута истрага, нити 
је подигнута оптужница за кривично дело из надлежности суда (не старије од 
30 дана), доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (у оба-
вези су да доставе кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом високошколске установе да је кандидат положио српски 
језик на основу акредитованог студијског програма високошколске установе), 
прилоге којима доказује своје стручне, организаторске, моралне и друге квали-
тете; с обзиром да није организовано полагање испита за директора установа, 
пријаве које не садрже доказ о положеном испиту за директора школе неће се 
сматрати непотпуним, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора. Школа прибавља доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела предвиђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријава са доказима о 
испуњавању услова конкурса подноси се лично или поштом, на наведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Додатне информације 
могу се добити у стручној служби школе или на број телефона: 011/8231-366.

ПУ „ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“
11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), студијама од три године, вишим 
образовањем (педагошка академија за васпитаче, учитељски факултет - сту-
дијски програм за образовање васпитача у предшколским установама), позна-
вање језика на ком се обавља васпитно-образовни рад. У радни однос може 
бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 8, 120 и 122 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13). Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству, оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених, ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику потребно је да достави уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу установе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

тел. 011/2603-042

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника преко 

60 дана
10 извршилаца

УСЛОВИ: II, I степен високих студија, VI степен стручне спреме, виша школа за 
образовање васпитача.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног радника преко 

60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпитачког 
смера.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања. Писане 
пријаве достављати искључиво поштом, на адресу установе, са назнаком радног 
места за које се кандидат пријављује. За радно место се достављају: доказ о 
стручној спреми и уверење о држављанству. Фотокопије морају бити оверене 
и не старије од шест месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног одно-
са дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Ближа оба-
вештења о условима рада могу се добити на бројеве телефона: 011/2671-861, 
2603-042.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА
11000 Београд, Народних хероја 30

тел. 011/2600-266

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Менаџмент и маркетинг

2 извршиоца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме.

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Економија и финансије за наставне предмете

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Високе школе и 
Правилником о начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат 
није под истрагом - документа у оригиналу или у овереном препису и не старија 
од шест месеци), достављају се на адресу: Висока школа модерног бизниса у 
Београду, Народних хероја 30, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Софтверско инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; научни, 
односно стручни радови објављени у часописима или зборницима, са рецен-
зијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за раз-
вој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење, однос-
но руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, моногра-
фија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју се бира и 
више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Уз 
пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће 
научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Информациони 
системи

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће 
области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам, смисао за настав-
ни рад. Уз пријаву приложити: биографију, диплому о одговарајућој стручној 
спреми, потврду о уписаним докторским студијама; за студенте са завршеним 
магистарским студијама потврду о прихваћеној теми докторске дисертације; спи-
сак радова и саме радове.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Ста-
тутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на 
Факултету. Сви прилози достављају се у електронској форми на CD-у. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Секретар факултета
УСЛОВИ: правни факултет - VII/1 степен стручне спреме, радно искуство од 3 
године, познавање једног страног језика. Пријаве кандидата са прилозима под-
носе се Универзитету у Београду - Факултету безбедности, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија, област 
Медицина, ужа област Хирургија

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука из области пластичне и 
реконструктивне хирургије. Општи и посебни услови предвиђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних 
места. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним дипломама, уверењем о 
држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава усло-
ве конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11271 Сурчин, Братства и јединства 1

тел. 011/8440-120, е-mail: vuksur@yаhoo.com

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Поред општих 
услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање 
на основним студијама у трајању од  најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/2013) за наведено радно место; поседовање образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима, држављанство РС, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе фотокопије следећих докумената којима доказују да испуњавају услове 
конкурса: диплому о стеченом стручном образовању, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених, потврду високошколске установе да кан-
дидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ или доказ 
о положеном испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат од одго-
варајуће високошколске установе о знању језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику). Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности за кривична 
дела прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве се дос-
тављају на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Достављена документа 
се неће враћати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну област 
Економска политика и развој - финансијска 

тржишта и анализа хартија од вредности
УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. Поред наве-
дених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факул-
тета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и 
Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на Економском факул-
тету у Београду.

Асистент за ужу научну област Економска 
теорија и анализа - основи економије и 

економија рада
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: статус студента докторских студија или стечен академски назив 
магистра наука из области за коју се бира и прихваћена тема докторске дисер-
тације. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове 
прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у 
Београду, Статута Факултета, Правилника о ближим условима за избор сарад-
ника и Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на Економском 
факултету у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се 
на наведену адресу Факултета, соба бр. 139, у року од 15 дана од дана објављи-
вања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „КОЛУБАРА“
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

тел. 011/8123-249

Наставник енглеског језика
на одређено време

2 извршиоца

Наставник математике
на одређено време

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне спре-
ме наствника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
и Правилником о организацији и систематизацији послова у Техничкој школи 
„Колубара“ у Лазаревцу. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и доказ о поседо-
вању држављанства Републике Србије. Пријаве са назнаком: „За конкурс“ под-
носе се на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. За сва радна места радни однос је на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Гњилане - Шилово
тел. 045/656-696

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 и Зако-
на о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на 
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године за наставника школе, педагога или психолога; поседо-
вање дозволе за рад (лиценца); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; нео-
суђиваност 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 
одговарајућег образовња. 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. 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 образовању, 
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, потврду о радном искуству. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 045/656-696.

ЧАЧАК
ОШ „ТАНАСКО РАЈИЋ“

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5

Професор математике
на одређено време до 31. августа 2015. године

Професор разредне наставе
2 извршиоца - 1 извршилац за рад у издвојеном 
одељењу у Трбушанима и 1 извршилац за рад у 

издвојеном одељењу у Љубић Селу, на одређено време 
до 31. августа 2015. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа треба 
да испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8, 120 и 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред пријава 
на конкурс, кандидати треба да доставе и оверене фотокопије докумената који-
ма доказују да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом стручном обра-
зовању, лиценцу - уверење о положеном стручном испиту, лекарско уверење, 
уверење да нису осуђивани и да се не води истрага, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са одговарајућом докумен-
тацијом слати на адресу школе.

ЈАГОДИНА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

35237 Ресавица, 6. август 21
тел. 035/627-270

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове про-
писане чланом 8 ст. 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе доказе о испуњености наведених услова: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверен порепис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа 
о положеном стручном, односно испиту за лиценцу, уверење/потврду да се не 
води кривични и истражни поступак, потврду о радном искуству, лекарско уве-
рење, преглед кретања у служби са биографским подацима, доказе о својим 
стручним и организационим способностима. Наведена документа не могу бити 
старија од шест месеци од издавања истих. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Заинтересована лица могу пријаве на конкурс да доставе лично, 
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сваког радног дана, од 08,00 до 14,00 часова, у секретаријату школе или поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
035/627-270, факс: 035/627-535, e-mail: skolaresavica@ptt.rs.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“

35260 Рековац, Светозара Марковића 4
тел. 035/8411-470, 8411-002

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

30.04.2015. године
УСЛОВИ: средње образовање; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад; радно искуство једна година. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), потврду о радном искуству. Доказ о испуњености услова из чл. 120 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ о 
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад, у обавези су да доставе 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ о 
испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (лекарско уверење) - изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ из става 1 тачка 3 овог члана прибавља устано-
ва. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
СРЕДЊА ШКОЛА

(ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“, ЕКОНОМСКО-
ТРГОВИНСКА ШКОЛА

„МИЛЕВА ВУКОВИЋ“, ТЕХНИЧКА ШКОЛА)
ПЕЋ

38310 Гораждевац
тел. 039/467-313

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће усло-
ве: поседовање држављанства Републике Србије; поседовање одговарајућег 
високог образовања (образовања стеченог на студијама другог степена - мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 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 психо-
лога; поседовање дозволе за рад; поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Директор школе бира се на период од четири године. Мандат директора тече од 
дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оверен препис дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценца), 
потврду о радном искуству, уверење да није осуђиван за дела из тачке 2 алинеја 
5 ове одлуке, преглед кретања у служби са биографским подацима. Потпуном 
пријавом сматара се пријава која у у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на број телефона: 039/467-313.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА“
38213 Прилужје, тел. 028/467-096

Конкурс објављен 10.12.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: стручни сарадник, на одређено време до повратка запос-
леног са боловања, поништава се у целости.

КРАГУЈЕВАЦ
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Енергетика и процесна техника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр.76/05, 100/2007-аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Статута Факултета инжењер-
ских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату из одго-
варајуће научне области, биографију, списак стручних и научних радова, као и 
саме радове и уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривич-
но дело. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
кандидата са прилозима доставити на горенаведену адресу. Рок за пријављи-
вање је 15 дана.

КРАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1

тел. 036/314-330

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са места 

директора школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Услови конкурса у погледу стручне спре-
ме одређени су сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013), одредбама чл. 8 и 121 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и 
одредбама Правилника о организацији и систематизацији број 485 од 22.02.2013. 
године и Одлуком о измени и допуни Правилника о организацији и систематиза-
цији послова број 3177 од 12.09.2013. године и број 342 од 13.02.2014. године. 
Услови за пријем у радни однос доказују се на основу члана 120 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013): доказом о степену стручне спреме, односно одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); 
доказом о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старији од 6 месеци, подноси изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду); доказом о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (прибавља школа); уверењем о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци); изводом из матичне књиге рођених. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласној табли 
Националне службе за запошљавање и у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати у затвореним 
ковертама, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ или лично код директора.

ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
36000 Краљево, Карађорђева 178

тел. 036/359-660

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове из чла-
на 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр.72/09, 52/11 и 55/13), односно да има одговарајуће висо-
ко образовање прописано одредбом члана 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, који прописује да наставник и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама дру-
гог 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-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису које је уређивао високо обазовање до 10. септембра 2005. 
године, да је држављанин Републике Србије, да има дозволу за рад-лиценцу, 
односно положен стручни испит, обуку и положен испит за директора установе 
(кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит за директора 
у року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима прописа-
ним Законом о основама система образовања и васпитања); најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег високог образовања; психичка, физичка и здравствена 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 обра-
зовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу докумен-
тацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора - лиценца за директора, уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за наставника педагога или психолога (лицен-
ца - дозвола за рад), потврду послодавца да има најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог обра-
зовања (оригинал или оверена фотокопија), биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Одговарајуће 
лекарско уверење доставља кандидат који је одлуком Школског одбора изабран 
за директора, у року од три дана од дана доношења одлуке. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидат 
изабран за директора школе дужан је да положи испит за директора у року од 
годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Зако-
ном о основама система образовања и васпитања. Пријаве које не садрже доказ 
о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуним. Решење 
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о избору директора биће благовремено достављено свим учесницима конкурса. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова подносе се лично или поштом, на адресу шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) и Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС-Просветни гласник”, 
бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу 
следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању и доказ да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прексе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ представља потврда 
са факултета да је положен испит из психологије и педагогије или доказ да је 
положен стручни испит, односно испит за лиценцу; уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа по службеној дужности); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); лекарско уверење којим 
кандидат доказује да поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима (не старије од 6 месеци, доказ доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду). Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом о испуњености услова доставити лично или на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у законском року.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Наставник математике
на одређено време ради замене запосленог 

распоређеног на послове помоћника директора
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 
став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), услове из чл. 3 став 1 тачка 9 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13): одговарајуће образовање; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Република Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност услова предвиђених законом, Правилником 
и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду или 
уверење високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Документација се 
доставља у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним 
даном, од 09,00 до 12,00 часова.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46Г

тел. 036/382-548

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног радника преко 

60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају услове у погледу стручне спреме, у складу са Правилником о 
изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник“, бр. 
9/2013) од 17.06.2013. године. Осим у погледу стручне спреме, кандидат треба 

да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се отварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити диплому о завршеној одгова-
рајућој школи (одговарајуће образовање) и уверење о држављанству. Уверење 
о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа, док уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом о испуњености услова доставити на адресу школе. 
Број телефона за информације: 036/382-548. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“

37221 Горњи Степош
тел. 037/655-335

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - за наставника основне школе, педагога и 
психолога; дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања или изузетно, у складу са чланом 59 став 6 
Закона о основама система образовања и васпитања, да кандидат има одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника основне школе, дозволу за рад, обуку и положен струч-
ни испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (доказ 
се подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора 
о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије (доказ се подноси уз 
пријаву на конкурс). Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до повратка запослене са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године - професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност.

Професор економске групе предмета
на одређено време, за 25% радног време (ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 31.08.2015. 
године)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - дипломирани економиста.

Професор рачунарства и информатике
на одређено време, за 20% радног времена (ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, до 
31.08.2015. године)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - професор информатике, односно дипломирани информатичар, профе-
сор математике и рачунарства, професор математике, односно дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информатика, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани инжењер електротехнике, сви смеро-
ви, односно одсеци, дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно 
одсеци, дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломира-
ни инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука - одсеци за информационе системе, информационе сис-
теме и технологије, дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани 
инжењер рачунарства, дипломирани економиста, смерови кибернетско-органи-
зациони, економска статистика и информатика, економска статистика и киберне-
тика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна еконо-
мија, професор технике и информатике, дипломирани математичар.

Наука и образовање
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Професор српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године - професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, професор 
југословенске књижевности са страним језиком, професор српског језика и књи-
жевности, професор српске књижевности и језика, професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипло-
мирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, професор југо-
словенске књижевности и српског језика (Правилник о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним 
школама „Службени 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, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011 и 8/2011 и Правилник о изменама и допунама Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
средњим стручним школама, „Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 9/13 
од 17.06.2013.) - лице које је стекло одговарајуће високо образовање мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова.

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Потребна документација: молба, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверена фотокопија одго-
варајуће дипломе и доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања (члан 8 и члан 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања).

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/825-164, 825-381

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка радника са боловања, 

са 55% радног времена, за рад у Батотима, Милентији и 
Осрецима

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; држављанство РС; одговарајуће обра-
зовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(на студијама другог степена - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године) и Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), оверену фотокопију дипломе, доказ о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно 
уверење или други документ о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), фотокопију 
личне карте (очитана лична карта). Уверење о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: у складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидат мора да испуњава следеће услове: одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису коју је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психоло-
га; положен испит за директора установе (програм обуке за директора школе и 
pравилник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабера-
ни кандидат бити у обавези да у законском року положи испит за директора); 

најмање пет година радног стажа у обалсти образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да је држављанин РС; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну 
биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, испиту за лиценцу, односно 
положеном испиту за директора установе (документација без доказа о положе-
ном испиту за директора сматраће се комплетном уколико су остала документа 
достављена уредно); доказ о знању српског језика уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику; потврду о радном искуству, са подацима 
о пословима и задацима које је обављао; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима; уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за горенаведена кривична дела - извод 
из казнене евиденције ПУ; уверење да се не води истрага. Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора“, у року од 15 дана од дана објављивања. Благовременом пријавом 
сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Ближа обавештења могу се добити 
код секретара школе и на број телефона: 016/3436-280.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
16000 Лесковац, Боре Димитријевића Пиксле 1

тел. 016/3441-022

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. 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 испуњава услове за наставника Медицинске школе, за под-
ручје рада: здравство и социјална заштита, за педагога и психолога; да има доз-
волу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година 
рада у установи на пословима 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 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 се подносе: биографски подаци, односно радна биографију; 
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; ове-
рен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврда 
о раду у области образовања; уверење о држављанству; лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке 
о избору. Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити на 
број телефона: 016/3441-022.

ЛОЗНИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

15300 Лозница, Филипа Кљајића 45
тел. 015/877-202

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 ст. 2 и члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), односно да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године за наставника основене школе, педагога или пси-
холога; да има дозволу за рад, лиценцу, савладану обуку и положен испит за 
директора школе (програм обуке за директора школе и правилник о полагању 
испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези 
да положи испит за директора у року од годину дана од ступања на дужност, тј. 
од дана доношења подзаконског акта којим се регулише ова материја); најмање 
5 година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - доказ о испуњености овог услова 
доставља кандидат кога изабере Школски одбор, пре слања документације на 
сагласност министру; да је држављанин РС; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - доказ о испуњености услова прибавља 
школа; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о најмање пет година рада 
у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(подноси се у оригиналу); уверење о држављанству (оригинал или оверену 

Наука и образовање
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фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење 
суда да није под истрагом (оригинал, не старији од 6 месеци); лекарско уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци, доставља кандидат кога изабере 
Школски одбор, пре слања документације на сагласност министру); биографију 
са кратким прегледом рада у служби (радну биографију). Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса слати на адресу школе или доставити лично, у 
року од 15 дана од дана објављивања, са назнаком: „Конкурс за директора“. 
За сва обавештења контактирати секретара школе. Непотпуне неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

Доња Трнава
18202 Горња Топоница

тел. 018/4601-218

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
испуњеност услова за наставника основне школе, за педагога и психолога; доз-
вола за рад, обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављан-
ство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву доставити: биографске податке, односно радну биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области обра-
зовања и васпитања; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (доставља кандидат који одлуком Школског одбора буде 
изабран за директора, пре закључења уговора о раду); доказ да није подигну-
та оптужница; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад 
(кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе); оквирни план рада за време трајања мандата; 
доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Пријава која 
не садржи доказе о обуци и положеном испиту за директора сматраће се потпу-
ном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора у законом про-
писаном року. Конкурсна документација се доставља у оригиналу или у овереној 
фотокопији (не старија од 6 месеци). Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
18000 Ниш, Бранка Радичевића 1

тел. 018/242-984

Наставник енглеског језика
са 44,44% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
са 55,56% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: испуњеност услова из чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); стручна 
спрема у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС-Про-
светни гласник”, бр. 15/2013) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС-Просветни 
гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013): професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм англистика; 
студијски програм или главни предмет/профил енглески језик и књижевност); 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик и књижевност); кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из горенаведених дисциплина); држављанство Републике Србије; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа по службеној дужности); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду); знање језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву са кратком биографијом доставити: доказ 
о стеченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 (доказ који изда висо-
кошколска установа, односно уверење или други одговарајући документ о поло-
женом испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ да је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу); доказ о положеном испиту из српс-

ког језика по програму одговарајуће високошколске установе (уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на српском језику); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, однос-
но венчаних - за удате - издат на обрасцу са неограниченим роком важења, у 
складу са Законом о матичним књигама (“Сл. гласник РС”, бр. 20/09). Документа 
се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: испуњеност услова из чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); струч-
на спрема у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник 
РС-Просветни гласник”, бр. 15/2013) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС-Про-
светни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013): професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани мате-
матичар-информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; дипломирани математичар-астроном; 
дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани информати-
чар; мастер математичар; мастер професор математике; дипломирани професор 
математике-мастер; дипломирани математичар-мастер; дипломирани инжењер 
математике-мастер (са изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани 
математичар-професор математике; дипломирани математичар-теоријска мате-
матика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије); професор математике - теоријско усмерење; професор матема-
тике-теоријски смер. Лица која су стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета: 
Геометрија или Основи геометрије). Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
горенаведених дисциплина); држављанство Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа по службеној дужности); психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву са кратком биографијом доставити: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (доказ који изда високошколска установа, односно 
уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије 
и психологије у току студија или доказ да је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу); доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, односно венчаних - за 
удате - издат на обрасцу са неограниченим роком важења у складу са Законом о 
матичним књигама (“Сл. гласник РС”, бр. 20/09). Документа се достављају у ори-
гиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

тел. 018/882-033

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 и члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са 
Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 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; дозвола за рад (лицен-
ца) за наставника, педагога или психолога; најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
обука и положен испит за директора установе (узеће се у обзир да није донет 
подзаконски акт о полагању испита за директора, али ће изабрани кандидат 
бити у обавези да положи овај испит у законском року, након што министар 
просвете, науке и технолошког развоја донесе одговарајући подзаконски акт); 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; знање језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (доказује се дипломом о стеченом образо-
вању). Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном стажу у области 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
обуци и положеном испиту за директора установе; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених искључиво на новом обрасцу са холограмом (оригинал или ове-
рена фотокопија); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат по пријему 
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду, не старије од 6 месеци); уве-
рење суда о неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); 
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доказ о знању језика (у обавези су да доставе само они кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику - доказ да је кандидат положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Рок 
за пријављивање је 15 дана. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18

тел. 020/811-148

Професор босанског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у погледу врсте и степена стручне спре-
ме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис дипломе, 
лекарско уверење, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених 
и уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена кривичним 
законом, односно да не постоји забрана обављања послова. Пријаве са потпу-
ном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописа-
ним законом, и ако има: одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, одговарајуће образовање сходно Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Про-
светни гласник“, бр. 5/91); да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван сходно члану 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе, уверење о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству. Лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора 
о раду, а уверење да кандидат није кажњаван прибавља гимназија. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу.

НОВИ С А Д
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ“

21460 Врбас, Светозара Марковића 53
е-mail: sss4juli@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010), 
а почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године. Лице које испуњава услове за наставника насловне школе и подручја 
рада, за педагога и психолога, дa има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 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; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну 
биографију и програм рада, оверену фотокопију дипломе о завршеном висо-
ком образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(дозволи за рад), потврду о дужини рада на пословима образовања и васпи-
тања, оверену фотокопију уверења о савладаној обуци и положеном испиту за 
директора школе, уверење о држављанству (не старије од 30 дана), извод из 
матичне књиге рођених (трајни), доказ о познавању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (образовно-васпитни рад се остварује се на српском 
језику). Уверење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Непотпуном 
се не сматра пријава која не садржи уверење о савладаној обуци и положеном 

испиту за директора установе, јер програм обуке за директора школе и правил-
ник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани канди-
дат бити у обавези да у законском року положи испит за директора. Пријаве се 
достављају на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“
21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу научну област Енергетска ефикасност и 

одрживи развој
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука из интердисциплинарне области инжењерства за зашти-
ту животне средине, објављени научни радови из наведене области (три научна 
рада са SCI листе), способност за наставни рад. Услови за избор предвиђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета, Правилником о систе-
матизацији радних места и Правилником о ближим условима и поступку за избор 
наставника и сарадника на Универзитету „Едуконс“.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома о 
високом образовању, дипломе о научном звању магистра или мастера и дипломе 
о стеченом научном степену доктора наука и списак научних радова. Пријаве се 
подносе у року од 5 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Ближе 
информације могу се добити на број телефона: 021/4893-611.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188, е-mail: fsfv@uns.аc.rs

Асистент за ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и физичком васпитању 
(асистент ће сарађивати на групи предмета: 

Рукомет)
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив магистра наука и при-
хваћена тема докторске дисертације са завршеним претходним нивоима сту-
дија, са укупном просечном оценом најмање осам. Кандидат треба да испуњава 
услове који су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05) и Статутом Факултета спорта и физичког васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи краћу биографију, доказе о 
испуњености услова из конкурса (оверену копију дипломе Факултета спорта и 
физичког васпитања, оверену копију дипломе о завршеним мастер студијама 
или дипломе о стеченом академском називу магистра наука и потврду о уписа-
ним докторским студијама или потврду о прихватању теме докторске дисерта-
ције) и доказ о неосуђиваности. Пријаве са документацијом подносе се општој 
служби Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, Ловћенска 16. 
Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 021/450-188, лок. 124.

Сарадник у настави за ужу област Основне 
научне дисциплине у спорту и физичком 

васпитању (сарадник ће сарађивати на групи 
предмета: Фудбал)

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија, завршене 
студије првог степена са укупном просечном оценом најмање осам. Кандидат 
треба да испуњава услове који су предвиђени Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Факултета спорта и физичког васпи-
тања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, доказе о 
испуњености услове из конкурса (оверену копију дипломе о завршеном Факулте-
ту спорта и физичког васпитања, потврду о уписаним мастер или специјалистич-
ким студијама) и доказ о неосуђиваности. Пријаве са документацијом подносе се 
општој служби Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, Ловћен-
ска 16. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Контакт телефон: 021/450-188, лок. 124.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „ТИМС“
21000 Нови Сад, Радничка 30а

тел. 021/530-633, е-mail: informacije@tims.еdu.rs

Наставник (звање ванредног професора) у 
пољу друштвено-хуманистичких наука, научна 
област Менаџмент и бизнис, ужа научна област 
Комплементарне науке менаџмента и бизниса 
у туризму и научна област Физичко васпитање 
и спорт, ужа научна област Комплементарне 

кинезиолошке науке

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: услов за горенаведено радно место је докторат наука у одговарајућој 
области и испуњеност услова за избор у тражено звање. Посебан услов за горе-
наведено радно место је да кандидат има одговарајуће компетенције у педа-
гошком раду из одговарајуће научне области. Поред наведених услова, канди-
дат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, 
Законом о раду и Статутом Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну био-
графију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење надлежног државног органа да није осуђиван за кривична 
дела, као нити да се пред надлежним органима води кривични поступак про-
тив кандидата, списак објављених научних радова и да достави саме радове. 
Пријаву са наведеним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу 
послати на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“. Информације у вези са 
конкурсом могу се добити на бројеве телефона: 021/530-633 или 021/530-231, 
сваког радног дана, од 08,00 до 16,00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПАНЧЕВО
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
26220 Ковин, ЈНА бр. 34

тел. 013/741-081
е-mail: оsdjaksic@open.telekom.rs

На основу чл. 24, чл. 37 ст. 1, ст. 4 тач. 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), чл. 120, 130 ст. 2, ст. 3, чл. 132 
ст. 6 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013), чл. 186, 196 ст. 1, ст. 4, чл. 198 ст. 1 тач. 2 
Статута ОШ “Ђура Јакшић”, Ковин и чл. 20 ст. 3, чл. 30 ст. 1 тач. 1 Правилника о 
раду ОШ “Ђура Јакшић” Ковин, с обзиром да школа слободна радна места није 
могла да попуни споразумним преузимањем са списка запослених за чијим је 
радом престала потреба, а да није добијена сагласност за расписивање конкурса 
на неодређено време од стране надлежног министарства, на основу наложене 
мере просветног инспектора у циљу стручне заступљености наставе, вршилац 
дужности директора ОШ “Ђура Јакшић” Ковин, расписује конкурс за слободно 
радно место:

Наставник историје
са 95% радног времена, на одређено време ради попуне 

упражњеног радног места, до добијања сагласности 
од стране министарства за расписивање конкурса на 
неодређено време, а најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 1 Закона о раду (“Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове из чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013), 
да имају одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати треба 
да приложе: CV, краћу животну и радну биографију, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију потврде, уверења 
или друге исправе, факултета о положеним испитима из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина (за кандидате који су високо образовање стекли 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не), оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверен пре-
пис/фотокопију уверења о држављанству, оверен препис/фотокопију уверења, 
сертификата, потврде или друге исправе, као доказ о познавању српског јези-
ка (за кандидате који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
одговарајућом исправом високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика). Овера копија свих горенаведених докумената не сме бити 
старија од 6 месеци.

Напомена: Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности при-
бавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избору директор врши ужи избор канди-
дата који се у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријаве упућују 
на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Нациолална служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, а у складу са чл. 130 Закона о основама система образовања и вас-
питања, по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати, али ће се у разматрање узети молбе 
кандидата који не приложе доказ о познавању српског језика.

ОШ “ПАЈА МАРГАНОВИЋ”
26225 Делиблато, Маршала Тита 89

тел. 013/765-280
e-mail: оsdeliblato@open.telekom.rs

Наставник историје
за 24 часа недељно, односно 60% радног времена, на 

одређено време до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће обра-
зовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник-Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 
15/2013), односно високу стручну спрему и звање: професор историје, професор 
историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани 

историчар - мастер (лица која су стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани мастер, треба да имају завршене основне академске студије историје); 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) 
држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 под-
носе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. 
Доказ из тачке 3 прибавља школа по службеној дужности. Поред пријаве са 
биографским подацима, на конкурс у оригиналу или у овереној фотокопији при-
ложити и: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци) и диплому. Пријаве на конкурс са траженом документацијом 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс достављају се на адресу 
школе, број телефона: 013/765-080.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

12223 Голубац, Рудничка 9

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Кривачи, на одређено 

време ради замене запосленог распоређеног на дужност 
директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и 
одговарајуће звање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, вас-
питача и стручних сарадника у основној школи, са или без радног искуства; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - о чему 
доказ прибавља школа уз сагласност запосленог; да је држављанин Републике 
Србије. Уз пријаву приложити доказе о испуњавању услова. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве се шаљу 
на адресу школе или се предају лично секретару школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
12000 Пожаревац, Моравска 2

тел/факс: 012/223-375

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 55% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Забели, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног повратка

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), што зна-
чи да кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена - мастер академске, специјалистичке академске или 
специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона 
који предвиђа да лице из става 2 члана 8 Закона мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, а 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као и усло-
ве у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa 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. Уз 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, кандидати треба да доставе ори-
гинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом 
доставља се пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције 
прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у обзир. Моле се кандидати да у пријави наведу адресу становања. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком: „За 
конкурс“, на адресу школе. Ближе информације могу се добити на број телефо-
на: 012/223-375.
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ОШ “СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

тел. 012/223-364

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог,

са 15% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника енглеског јези-
ка може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања, и то у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; извршена психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима, у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу заснова-
ти радни однос без положеног одговарајућег испита), доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на ком 
се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима, односно у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве слати на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 012/223-364.

ОШ “СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), на студијама другог степена (дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године за наставника те врсте школе и подручја рада, 
педагога и психолога; да има дозволу за рад, односно положен стручни испит 
за наставника, педагога или психолога (тј. лиценцу); обуку и положен испит за 
директора школе; најмање пет година рада у школи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривичнa делa 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 (српски језик 
- за кандидате који нису стекли образовање на српском језику). Кандидат је 
дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, тј. лиценци; потврду о раду у установи - да кандидат 
има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија); доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа по служ-
беној дужности); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Доказ о положеном испиту за директора се не доставља, али 
је избарани кандидат у обавези да у року од 1 године након ступања на дужност, 
односно доношења подзаконског акта који регулише ову материју, положи испит 
за директора. Сва документација не сме бити старија од шест месеци. Рок за под-
ношење пријава са доказима о испуњености услова је 15 дана од дана објављи-
вања, поштом, на адресу школе, са назнаком: “Конкурс за директора” или лично, 
од 08,00 до 14,00 часова, радним данима, у предвиђеном року. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6/8

Наставник психологије
са 40% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани школски психолог-педагог, 
дипломирани психолог, мастер психолог.

Наставник дечије психологије
са 20% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани школски психолог-педагог, 
дипломирани психолог, мастер психолог.

Наставник математике
са 89% радног времена, на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани 
математичар - професор математике; дипломирани математичар - теоријска 
математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије); дипло-
мирани информатичар; професор хемије - математике;професор географије - 
математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; 
дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мас-
тер; професор математике - теоријско усмерење; професор математике - тео-
ријски смер; професор информатике - математике; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани мате-
матичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном; дипло-
мирани математичар за математику економије; професор математике и рачунар-
ства; мастер математичар; мастер професор математике.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8, чл. 120 и чл. 121 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни глас-
ник“, 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, 9/13, 8/14) и 
Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама који остварују 
наставни план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, 
лабораторијски техничар, медицинска сестра - техничар, стоматолошка сестра 
- техничар, фармацеутски техничар, физиотарапеутски техничар, здравствени 
неговатељ и масер („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 25/2004, 1/2007 и 
10/2009). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећу документацију (у 
оригиналу или оверене фотокопије): диплому, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству, доказ о знању језика на ком се обавља образов-
но-васпитни рад, доказ у складу са чланом 8 став 4 да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит за лиценцу сматра се 
да има образовање из члана 8 став 4 Закона). Доказ о испуњености услова из 
члана 120 став 1 тач. 1, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - подноси се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана - пре 
закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана - прибавља 
школа. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања, на адресу школе.

ПРИЈЕПОЉЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ“

36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-053

Пофесор математике
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, са 55% радног времена
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове према Закону о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05 и 61/05), члану 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Услови које треба да 
испуњава лице за пријем у радни однос: одговарајуће образовање (чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном судском пресудом за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених и оверен препис (фотокопију) 
дипломе о стеченој стручној спреми. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ОШ „БОШКО БУХА“
31300 Пријепоље, Ивање

Наставник историје
са 35% норме, на одређено време до краја школске 

године

Наставник музичке културе
са 25% норме, на одређено време до краја школске 

године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним 
законом, и ако има одговарајуће образовање (Правилник о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи „Службени гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08, 8/08, 11/08); психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије и зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.
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ПРОКУПЉЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093

Наставник практичне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра, са претходним 
образовањем за медицинску сестру - техничара (у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме у стручним школама „Сл. гласник РС“, бр. 55/13) и чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
55/13). Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, кандидат треба да прило-
жи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење 
подноси се пре уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа (чл. 
120 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања РС, бр. 72/09, 
52/11, 55/13). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД“

11325 Марковац, 8. октобра 10
тел/факс: 026/4851-006, 4851-030

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове прописане 
чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника основне школе, педагога и психолога; дозвола за рад, обука 
и положен испит за директора установе (програм обуке за директора и правил-
ник о полагању испита за директора нису донети, а изабрани кандидат биће у 
обавези да у законском року положи испит за директора установе); најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
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 (српски језик или положен испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе за кандидате који нису 
стекли образовање на српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: диплому о стеченој стручној 
спреми, уверење о положеном стручном испиту, тј. Лиценци; доказ о положеном 
испиту за директора се не доставља, али је изабрани кандидат у обавези да у 
року од једне године након ступања на дужност, односно доношења подзакон-
ског акта који регулишу ову материју, положи испит за директора; потврду пот-
писану и оверену од стране установе да кандидат има најмање пет година рада у 
уставови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци); доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља 
школа; уверење о држављанству; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и прегледом програма рада директора школе; потврду надлежног 
суда да није покренута истрага, нити подигнута оптужница за кривична дела из 
надлежности суда. Сви докази подносе се уз пријаву у оригиналу или у овереној 
копији. Рок за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Професор разредне наставе за предмет српски 
језик (I циклус)

на одређено време до 30.06.2015. године, за 28% 
радног времена

Професор разредне наставе за предмет 
математика (I циклус)

на одређено време до 30.06.2015. године, за 28% 
радног времена

Психолог предмета: Основне животне вештине 
(I циклус)

на одређено време до 30.06.2015. године, за 7,6% 
радног времена

Професор српског језика (II, III циклус)
на одређено време до 30.06.2015. године, за 30% 

радног времена

Професор математике (II, III циклус)
на одређено време до 30.06.2015. године, за 28,2% 

радног времена

Професор енглеског језика (I, II, III циклус)
на одређено време до 30.06.2015. године, за 26,1% 

радног времена

Наставник или стручни сарадник основне 
школе, за предмет: Предузетништво (II, III 

циклус)
на одређено време до 30.06.2015. године, за 7,1% 

радног времена

Професор информатике и рачунарства, за 
предмет: Дигитална писменост (I, II, III 

циклус)
на одређено време до 30.06.2015. године, за 15,3% 

радног времена

Професор физике (II, III циклус)
на одређено време до 30.06.2015. године, за 9,4% 

радног времена

Професор хемије (II, III циклус)
на одређено време до 30.06.2015. године, за 9,4% 

радног времена

Професор грађанског васпитања и стручни 
сарадник основне школе за предмет: Одговорно 
живљење у грађанском друштву (II, III циклус)

на одређено време до 30.06.2015. године, за 16,6% 
радног времена

Професор биологије, хемије, физике - за 
предмет: Примењене науке (III циклус)

на одређено време до 30.06.2015. године, за 6,9% 
радног времена

Професор историје (II, III циклус)
на одређено време до 30.06.2015. године, за 9,4% 

радног времена

Професор географије (II, III циклус)
на одређено време до 30.06.2015. године, за 9,4% 

радног времена

Андрагошки асистент (I, II, III циклус)
на одређено време до 30.06.2015. године

Професор биологије (I, II, III циклус)
на одређено време до 30.06.2015. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да поседује стручну спрему у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; савладан Интегрални програм обуке за остваривање про-
грама функционалног основног образовања одраслих, у складу са Правилником 
о врсти образовања наставника који остварују програм огледа функционалног 
образовања одраслих, модул I и II.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из матичне књиге рођених) и оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 026/313-060.
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене армије 156

тел. 026/641-360

Наставник економске групе предмета
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство РС; да испуњавају услове у погледу стручне спреме: VII степен 
струне спреме, дипломирани економиста или одређено звање по Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних настав-
ника („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2013); да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да је 
у досадашњем школовању положио испите из педагогије и психологије или да 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника, 
директор установе након извршене претходне провере психофизичких способ-
ности кандидата доноси одлуку. Провере психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Лекарско уверење се подноси пре потписи-
вања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству, кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми и извод из матичне књиге рођених.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб

тел. 026/641-290

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време, са 45% радног времена, ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс 
доставе правноваљане доказе (у оригиналу или оверене фотокопије) о испуња-
вању следећих услова: одговарајуће образовање, држављанство РС, доказ из 
става 1 тачка 2 овог члана - доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ 
из става 1 тачка 3 овог члана - прибавља школа. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс 
доставе правноваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију) о испуња-
вању следећих услова: одговарајуће образовање, држављанство РС, доказ из 
става 1 тачка 2 овог члана - доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ 
из става 1 тачка 3 овог члана - прибавља школа. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Наставник математике и информатике и 
рачунарства

на одређено време ради обављања послова наставника 
математике са 90% радног времена и наставника 

информатике и рачунарства са 10% радног времена, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс 
доставе правноваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију) о испуња-
вању следећих услова: одговарајуће образовање, држављанство РС, доказ из 
става 1 тачка 2 овог члана - доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ 
из става 1 тачка 3 овог члана - прибавља школа. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9

тел. 026/617-390

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног радника, са 

65% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба да испуњавају следеће усло-
ве прописане чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да имају психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије и да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава уз коју је приложена следећа 
документација: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим приправника и других 
лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита), 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова или доказ да је лице у току студија положило 
испите из педагогије и психологије (осим кандидата који су положили стручни 
испит, односно испит за лиценцу), доказ о знању српског језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик). 
Документа која се прилажу морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Приложена документација се не враћа.

СОМБОР
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
25000 Сомбор, Подгоричка 7

тел. 025/415-699

Конкурс објављен 28.01.2015. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник ликовне групе предмета, за 
35 сати недељно.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13), професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мас-
тер учитељ, дипломирани учитељ-мастер, професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, диплому о завршеној 
школи, доказ о положеним испитима из педагогије, психологије и методике (нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова) или о положеном испиту за лиценцу, доказ о познавању 
српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима дос-
тавља изабрани кандидат, пре заснивања радног односа. Сва документа доста-
вити у оригиналу или у овереној фотокопији. Школа прибавља извод из казне-
не евиденције. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

„Др АНДРА ЈОВАНОВИЋ“
15000 Шабац, Цара Душана 9, тел. 015/342-175

Наставник вежби и вежби у блоку из 
здравствене неге

на одређено време, ради замене одсутног радника
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно-еколошки инжењер 
- специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску 
сестру; струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге; виша меди-
цинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана меди-
цинска сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани 
дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор 
педагогије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши меди-
цински техничар. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје 
девете до дванаесте треба да има и стечено образовање на вишој медицинској 
школи.

Наставник вежби и вежби у блоку из 
здравствене неге

на одређено време, ради замене одсутног радника

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно-еколошки инжењер 
- специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску 
сестру; струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге; виша меди-
цинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана меди-
цинска сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани 
дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор 
педагогије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши меди-
цински техничар. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје 
девете до дванаесте треба да има и стечено образовање на вишој медицинској 
школи.

Професор Устава и права грађана
са 30% радног времена, на одређено време, ради 

замене одсутног радника
УСЛОВИ: дипломирани правник; професор социологије, односно дипломирани 
социолог; дипломирани политиколог, наставни смер; дипломирани политиколог, 
смер међународно-политички; мастер правник. Лице из алинеје пете мора има-
ти претходно завршене основне академске студије из области права. Кандидат 
поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 
(мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова), Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 
11/08, 5/11, 8/11 и 9/13).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, доказ о испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), да је кандидат стекао средње, више или високо образовање на језику 
на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фото-
копија); оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уве-
рење одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу); уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну копију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и краћу 
биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, не старије од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу има кандидат 
који није осуђен правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,о чему ће 
школа прибавити доказе по службеној дужности од СУП-а, за изабраног канди-
дата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће 
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, 
а пре доношења одлуке о избору. На психофизичку проверу биће упућени само 
кандидати који уђу у ужи избор. Неоверене фотокопије наведених докумената 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

тел. 015/334-910, 334-911

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образо-
вање, односно да поседују VII степен стручне спреме у складу са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност (лекарско уверење о томе као доказ доставља канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ о томе прибавља школа по 
службеној дужности); држављанство Републике Србије; да знају језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ДОПУНА КОНКУРСА
ОШ „КРАЉ А. КАРАЂОРЂЕВИЋ“

15306 Прњавор, Војводе Мишића 2

Конкурс објављен 04.02.2015. године у публикацији“Послови“, мења 
се у делу који се односи на услове, остало, тако да треба да гласи: 
доставити уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана изласка допуне конкурса. У преосталом 
делу конкурс је непромењен.

УЖИЦЕ
ИСПРАВКА КОНКУРСА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“

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

Конкурс објављен 04.02.2015. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: наставник енглеског језика, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, мења се и гласи: настав-
ник енглеског језика, са 45% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана. У осталом делу текст кон-
курса је непромењен.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
31206 Равни

тел. 031/3809-058

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може се пријавити кандидат који 
испуњава услове предвиђене чланом 59 став 2, 5 и 9 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 
35 Статута ОШ „Ђура Јакшић“ Равни: одговарајуће високо образовање из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања; 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 или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу); положен испит за 
директора; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном 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 на конкурс кандидат подноси: радну биографију са оквир-
ним планом рада за време мандата; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о 
положеном стручном испиту за директора школе (с обзиром да Министарство 
просвете није организовало полагање испита за директоре установа, пријава 
које не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора); потврду о радном искуству из области образовања и васпитања; одго-
варајуће лекарско уверење којим се доказује да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; школа прибавља уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена у тачки 6 услова конкурса; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор 
директора школе“. Решење о избору директора доставиће се учесницима кон-
курса у року од 8 дана од протека рока из члана 60 став 9 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОШ „ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“
31263 Варда

тел. 031/888-034

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са функције 

директора школе, а најдуже 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да познаје 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биографију, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању. Лекарско уверење 
кандидати достављају пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, у 
филијали Националне службе за запошљавање у Ужицу биће извршена провера 
психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима. Приложена 
конкурсна документација се по завршетку конкурса неће враћати кандидатима. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс“ или предати 
лично у просторијама школе, сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

 Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ВРАЊЕ
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

Ратаје, 17501 Врање
тел. 017/59-003, 59-035

Професор енглеског језика
са 80% радног времена, на одређено време, тј. до 

повратка раднице са породиљског одсуства, за рад у 
школи у Буштрању и Павловцу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање; да кандидат испуња-
ва и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013), тј. да има општу здрав-
ствену способност; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и да има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити: извод 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против канди-
дата не води истрага, нити да је подигнута оптужба и да се не води кривични 
поступак пред судом (све то не старије од шест месеци), кратку биографију и 
оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства. Пријаве слати на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „АЛИ БЕКТАШИ“
17520 Бујановац, Село Несалце

тел. 017/490-814

Наставник физичког васпитања
за 35% радног времена, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање од 10. септембра 
2005. године, одговарајући факултет. Кандидати поред општих услова утврђе-
них Законом о раду треба да испуњавају и следеће услове на основу члана 120 
став 1 тач. 1-4 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 53/2013): одговарајуће образовање; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Доказ о одговарајућем образовању, држављанство Републи-
ке Србије и доказ о знању језика подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца - прибавља школа. У школи се настава 
одвија на албанском језику. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Кандидати подносе школи комплетну документацију у 
наведеном року. Непотпуна и неблаговремено приспела документација неће се 
узимати у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“
Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб

тел. 017/473-732, 474-733

Наставник разредне наставе
на одређено време до престанка дужности директора 

школе
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни однос у установи за 
образовање и васпитање - члан 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање 
из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи (Просветни преглед) и 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС“, бр. 5/91 и др. и 7/08) и измене и допуне (подноси кан-
дидат уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима (кандидат подноси приликом пријема у радни однос, 
а пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ о испуњености овог услова прибавља школа); 
држављанство РС (кандидат подноси уз пријаву на конкурс, у оригиналу, не ста-
рије од 6 месеци); одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: диплому о стеченом одгова-
рајућем високом образовању из члана 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, оверен препис дипломе или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, доказ о држављањству Републике Србије (уверење о 
држављанству, оригинал, не старији од 6 месеци), биографију, извод из матичне 

књиге рођених или оверена фотокопија извода (не старије од 6 месеци), дипло-
му о стеченом одговарајућем високом образовању или доказ по важећим закон-
ским прописима, о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи биографију и у прилогу све 
доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање захтева конкурсом. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Благовременом пријавом на конкурс сматра се 
пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкур-
су или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Пријаву са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Контакт особа: секретар школе, број телефона: 017/474-733.

ОШ „МУХАРЕМ КАДРИУ“
17520 Бујановац, Велики Трновац

тел. 017/656-671

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 става 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 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 или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставнике основне школе, педагога или психолога; изузетно, 
на дужност директора основне школе може да буде изабрано и лице које има 
одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за наставника те врсте школе, дозволу за рад и најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, поседовање дозволе за рад (лиценце); да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство 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 одговарајућег образовања. Директор 
ће бити изабран на период од четири године. Основно образовање и васпитање 
остварује се на албанском језику.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис - фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о држављанству (уверење о држављанству); 
извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу или уверење о положеном стручном испиту; потврду 
о радном искуству; радну биографију; лекарско уверење; оквирни план рада за 
време мандата; доказ о поседовању организационих способности (факултатив-
но). Доказ о испуњености услова предвиђених тачком 5 овог конкурса прибавља 
школа по службеној дужности, преко надлежних органа. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Комплетну докумен-
тацију слати на адресу школе - Школском одбору, за избор директора школе. 
Неблаговремене, непотпуне и пријаве са неадекватном документацијом неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе.

СРЕДЊА ШКОЛА „СЕЗАИ СУРОИ“
17520 Бујановац, Светозара Марковића бб

тел. 017/653-826

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13), поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања („Сл. 
гласник РС“, бр. 55/13), на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студује 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; поседовање доз-
воле за рад (лиценце); да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Директор ће бити изабран на период од четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис - фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, доказ о држављанству (уверење о држављанству), 
извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу или уверење о положеном стручном испиту, радну 
биографију, потврду о радном искуству, лекарско уверење, оквирни план рада 
за време мандата, доказ о поседовању организационих способности (факулта-
тивно). Доказ о испуњености услова предвиђених тачком 5 прибавља школа по 
службеној дужности, преко надлежних органа. 

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Документацију приложити у секретаријату школе или послати на адресу школе. 
Неблаговремене, непотпуне и пријаве са неадекватном документацијом неће се 
узети у разматрање.

Напомена: Настава у школи се изводи на албанском језику. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 017/653-826.

 Наука и образовање
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ВРШАЦ
ОШ „МЛАДОСТ“

26300 Вршац, Омладински трг бб, тел. 013/830-721

Наставник енглеског језика у нижим разредима
на одређено време, са 60% радног времена, ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са чланом 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013), односно да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер акадамске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо бразовање до 
10. септембра 2005. године и да је: 1. професор одговарајућег страног језика; 2. 
професор разредне наставе; 3. дипломирани филолог, односно професор јези-
ка и књижевности; 4. дипломирани школски педагог или школски психолог; 5. 
дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6. наставник одговарајућег 
страног језика у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи; 7. наставник 
одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по прописима из 
области образовања или лиценцом за наставника; 8. наставник разредне наста-
ве; 9. лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној 
школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке пси-
хологије или педагогије и психологије, као и методике наставе; 10. професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 11. професор разредне 
наставе, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ-Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 
Заједничког европског оквира; 12. дипломирани библиотекар - информатичар; 
13. мастер филолог; 14. мастер професор језика и књижевности; 15. мастер учи-
тељ; 16. дипломирани учитељ - мастер; 17. мастер учитељ који је на основним 
студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ-Европски систем 
преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма 
модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 
18. дипломирани учитељ - мастер који је на основним студијама савладао про-
грам Модула за енглески језик (60 ЕСПБ-Европски систем преноса бодова) и који 
поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит 
који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 19. мастер библиотекар 
- информатичар. Лица из тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професо-
ри одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира). Лица из тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање 
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису 
завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил. Ниво 
знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од 
филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом испра-
вом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја. Предност за извођење наставе из енглеског језика у првом циклу-
су основног образовања и васпитања имају мастер професор језика и књижев-
ности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно 
мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), 
односно професор, односно наставник одговарајућег страног језика, мастер учи-
тељ, односно диломирани учитељ-мастер, односно професор разредне наста-
ве, наставник разредне наставе, мастер професор или професор у предметној 
настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2. Кандидат 
мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Образовно-васпитни рад у школи остварује се на српском језику.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије 
доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, следећу документа-
цију: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; лица 
која су у обавези да докажу ниво знања Б2 достављају уверење о положеном 
одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији 
или међународно признату исправу за ниво знања језика који је виши од Б2 
(Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја; доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - 
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 стручном испиту, односно о положеном 
испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о нео-
суђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способностима за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандида-
та, а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи избор кандидата који 
испуњавају све услове конкурса које у року од 8 дана од истека рока за подно-
шење пријава упућује на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способ-
ности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. Директор 

доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана од добијања резултата 
психолошке процене способности кандидата за рад са децом и ученицима. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације могу се добити на 
број телефона: 013/830-721. Пријаве на конкурс са траженом документацијом 
могу се поднети лично или поштом, на горенаведену адресу.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ“
26300 Вршац, Омладински трг 1, тел/факс: 013/831-628

Професор струковних студија у ужој научној 
области Педагогија, за предмете: Општа 

педагогија, Породична педагогија, Педагошке 
теорије, Развој идеја о предшколском 

васпитању, Педагогија јасленог узраста, 
Припрема деце за долазак у школу

УСЛОВИ: Радни однос ће се засновати са једним извршиоцем за све горенаве-
дене предмете. Уговор о раду ће се закључити на неодређено време, за 100% 
радног времена. Место рада: Вршац. У звање професора струковних студија 
бира се кандидат који има научни назив доктора наука (VIII степен), стечен на 
филозофском факултету - катедри за педагогију, објављене стручне радове из 
области педагогије са темама из горенаведених предмета, способност за стручни 
и наставни рад и који испуњава опште услове за звања и рад на високошколским 
установама, а према одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 99/2014).
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да приложе следећу документацију: оверене 
дипломе о завршеном школовању, радну биографију са библиографијом и радо-
вима, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге држављана и 
фотокопију личне карте. Изабрани кандидат ће након избора у звање прило-
жити и лекарско уверење о општој здравственој способности и судско уверење 
да се против њега не води кривични поступак. Кандидатима који тражена доку-
мента већ имају у персоналним досијеима који се чувају код послодавца, иста 
ће бити призната. Пријаве на конкурс са потпуном документацијом подносе се 
директору Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у 
Вршцу, Омладински трг 1, 26300 Вршац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“
26300 Вршац, Архитекте Брашована 1

тел. 013/805-058, тел/факс: 013/807-589

Наставник физичког васпитања
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 30% 

радног времена
УСЛОВИ: професор физичког васпитања, дипл. педагог физичке културе, профе-
сор физичке културе, дипл. професор физичког васпитања и спорта-мастер, мас-
тер професор физичког васпитања и спорта, професор физичког васпитања-ди-
пл. Кинезитерапеут; одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године, у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Кандидат који је стекао образо-
вање по прописима који уређују високо образовање, почев од 10.09.2005. годи-
не, 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 оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или ове-
рену копију уверења - потврде доставити уз конкурсну документацију). Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије 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 систе-
мом 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, фотокопија 
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 подноси кандидат који буде изабран, 
а пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани у скла-
ду са законом - прибавља школа 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 конкурс“, 
лично или препорученом поштом.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА “9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

 Наука и образовање
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Дефектолог - васпитач са децом са сметњама у 
развоју у развојној групи

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови у погледу степена и врсте образовања: лице са одговарајућим 
високим образовањем на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер и специјалистичке академске студије) и лице са одговарајућим 
високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - дефектолог-васпитач, у складу са законом. Лице из става 1 мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник дефектолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови у погледу степена и врсте образовања: лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање за извођење разредне наставе у основној школи за 
образовање ученика са сметњама у развоју-ментално ометених: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лица из става 1 тач. 1 и 2 морају да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник индивидуалне наставе - корективни 
рад

са 90% радног времена, на одређено време ради замене 
запосленог који обавља дужност помоћника директора 

школе (најдуже до 31.08.2015. године)
УСЛОВИ: услови у погледу степена и врсте образовања: лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање за извођење наставе и других облика обра-
зовно-васпитног рада у стручним школама за ученике лако ментално ометене у 
развоју: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лица из става 1 тач. 1 и 
2 морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривичнa делa 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. Уз пријаву на кон-
курс кандидат је дужан да достави следеће доказе: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију доказа да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Програм за стицање образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина реализује високошколска установа у оквиру акредито-
ваног студијског програма или као програм образовања током читавог живота, 
у складу са прописима којима се уређује високо образовање. Наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, о чему дос-
тавља доказ у овереној фотокопији, оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, оверену фотокопију доказа да је лице стекло одговарајуће образовање на 
српском језику или да је положило испит из српског језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе, за послове: дефектолог-васпи-
тач, са децом са сметњама у развоју у развојној групи и наставник дефектолог, 
оверену фотокопију доказа да је лице стекло средње, више или високо образо-
вање на српском језику или да је положило испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, за посао: наставник индивидуалне наста-
ве - корективни рад, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и 
неуредне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима подносе се 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7, тел. 023/561-104

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће усло-
ве: одговарајуће образовање (високо образовање стечено на студијама другог 
степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке 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 музичке школе, педагога или психолога; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; поседовање дозволе за рад-лиценце 
и обуку и положен испит за директора установе. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству, оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потвр-
ду о радном искуству и биографске податке. Лекарско уверење доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља школа по 
службеној дужности. Молбе са потребним документима слати на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
23253 Конак, Маршала Тита 14

Директор
УСЛОВИ: наставник и стручни сарадник који има високо образовање (пропи-
сано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи), стечено: на 
студијама другог степена (дипломске акадамске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад; држављанство Републике Србије; дозвола 
за рад; положен испит за директора; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања; након стеченог одговарајућег образовања; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Директор се бира на период од 
четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат подноси: доказ о стручној 
спреми (оригинал или оверен препис, односно оверена фотокопија дипломе), 
уверење о држављанству Републике Србије, уверење о дозволи за рад - лиценца 
и доказ о оствареном радном стажу. Проверу психофизичких способности канди-
дата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, по захтеву установе. Доказ о здравственој способности изабрани кандидат 
доставиће пре ступања на дужност. Доказ о неосуђиваности прибавља школа 
службеним путем. Пријава са документацијом (од 1 до 4) подноси се у року од 
15 дана од дана објављивања, на адресу школе. Информације на број телефона: 
023/3856-006.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник стручно-теоријских предмета на 
Одсеку музичке продукције и снимање звука 
за обављање послова наставника стручно-

теоријских предмета на Одсеку музичке 
продукције и снимање звука

на одређено време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: дипломирани дизајнер звука, дипломирани композитор, мастер компо-
зитор. Остали услови које кандидат треба да испуњава: да има психичку, физич-
ку 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 Републи-
ке Србије. Кандидат уз пријаву треба да приложи следеће доказе (у оригиналу 
или оверене фотокопије): диплому или уверење о одговарајућем образовању, 
доказ о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом прибавља школа по службеној дужности, 
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Молбе са потребним документима слати на адресу школе.

 Наука и образовање
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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

Да ли ће у току 2015. године бити 
реализовани програми „Стручна 
пракса“ или „Прва шанса“? Живим 
у Нишу, активно тражим посао и у 
сталном сам контакту са својим са-
ветником у Националној служби 
који није могао да ми да конкретан 
одговор на ово питање. 

О плановима за 2015. годину моћи 
ћемо да говоримо када се усвоји Програм 
рада НСЗ за ову годину. Овај процес је у 
току, а млади људи у потрази за послом 
су свакако једна од категорија незапосле-
них којима НСЗ поклања посебну пажњу, 
па претпостављамо да ће неки од програ-
ма за подстицање запошљавања младих 
бити актуелан. Саветујемо вам да и даље 
останете у контакту са својим саветни-
ком, јер ће вам он пружити најквалитет-
није информације, али и да пратите нашу 
интернет страницу и лист „Послови“, јер 
се јавни позиви за све програме, па и оне 
намењене младима, очекују ускоро.

Када ће бити покренут програм 
самозапошљавања и додела субвен-
ција за самозапошљавање?

Подстицање предузетништва је јед-
на од активности коју НСЗ спроводи већ 
годинама, па не сумњамо да ће то бити 
случај и ове године. У току је усвајање 
Програма рада НСЗ за 2015. годину, па 
вам пре завршетка овог процеса не мо-
жемо дати прецизније информације. 
Саветујемо вам да будете у контакту са 
својим саветником за запошљавање, као 
и да пратите нашу интернет страницу и 
лист „Послови“, јер се јавни позиви за све 
програме, па и оне намењене будућим 
предузетницима, очекују ускоро. 

КАКО ДО ПРВЕ ШАНСЕ?
Рођена сам 08.09.1956. године. 

Отворила сам самосталну занатску 
радњу 31.10.2013. године и све трош-
кове уредно плаћала  тачно 12 месеци 
(доприносе за ПИО, ЗДР, незапосле-
ност и порез на доходак). Прекинула 
сам обављање делатности 01.10.2014. 
С обзиром да по старом закону нисам 
успела да остварим право на новча-
ну накнаду у трајању од две године 
(требало је да одем у старосну пен-
зију 2016.), по новом закону идем у 
старосну пензију 2018. године. Да ли 
ће се узети у обзир ове уплате при 
утврђивању услова за старосну пен-
зију? Да ли фирма може да буде у 
фази мировања две године?

Законом о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености прописано је да 
право на новчану накнаду може оствари-
ти незапослени по престанку обавезног 
осигурања, између осталих разлога, и 
због престанка рада послодавца, у скла-
ду са законом. Предузетник који трајно 
престане да обавља делатност уз захтев 
за новчану накнаду потребно је да при-
ложи следеће доказе: решење надлежног 
органа - АПР-а о престанку статуса пре-
дузетника, доказ о периоду осигурања, 
као и доказ о основици осигурања у од-
носу на коју се утврђује висина новчане 
накнаде. Упућујемо на одредбе Закона о 
доприносима за обавезно социјално оси-
гурање, којима је регулисана могућност 
да се предузетник који је привремено 
обуставио обављање делатности опреде-
ли за наставак уплате доприноса за оба-
везно социјално осигурање. Такође, пред-
лажемо да се о праву на новчану накнаду 
детаљније информишете по престанку 
осигурања, како би се чињенице на које 
указујете цениле у односу на тада важећу 
законску одредбу.



   |  Број 608  |  11.02.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs42 

Инжењер Драган Спасић из Бабушнице напустио посао на железници
и посветио се лимарском занату

ЗА ЕТНО-ШПОРЕТЕ РЕД КАО КОД КАРДИОЛОГА

У наредне три године италијански инвеститор упослиће 
300 радника, док ће у првој етапи посао добити 50 
најквалификованијих из области текстилне индус-
трије, саопштила је Градска управа Новог Пазара. У 

фирми чије је седиште у Напуљу, према речима градона-
челника Махмутовића, новопазарски крај оцењен је као нај-
компетентнији када је реч о производњи одевних предмета. 
Након увида у производне потенцијале и разговора са мини-
стром Расимом Љајићем и градским руководством, „Мода 
кампања“ одлучила је да инвестира.

„Машине су већ припремљене, а ускоро почиње и про-
изводња. Радује што су и друге италијанске фирме заинте-

ресоване да инвестирају у овај крај. Важно је да ће и плате 
у фабрици која почиње да ради бити добре. Као град изаћи 
ћемо у сусрет овој и свим осталим компанијама, јер нам је 
жеља да за добробит грађана оживимо домаћу привреду“, 
казао је Махмутовић.

„Када је о Новом Пазару реч, већ сада је јасно да се ради 
о компетентним људима, који познају процес производње, 
пословања и склапања партнерских односа са окружењем. 
Ако све буде текло по плану, на нашу иницијативу у овај град 
ће за кратко време инвестирати и произвођачи лаке конфек-
ције, наши директни пословни партнери из Италије“, рекао је 
у име „Мода кампање“ Анђело Амирати.

Среда је пијачни дан у Житорађи. 
Из равнога и плоднога Добрича, 
као и са планине Пасјаче, сјати-
ло се мноштво света. Пригрејало 

зимско сунце, па се на његовој светлос-
ти пресијавају блештавобели казани. 
Код камиона на ком су казани, фуруне, 
шпорети и други лимарски производи 
окупило се неколико људи.

Меркају рукотворине искусног ли-
мара Драгана Спасића, који рече да 
је из Бабушнице. Вели да је такво вре-
ме дошло: многи гледају, хвале робу, 
али мало ко купује. Понекад прода 
један-два казана, а често, богме, није-
дан. Испразнила се села, нема ко да 
тови свиње и да пече ракију, а оно мало 
сељака што је остало, нема пара, пише 
„Политика“.

Један алуминијумски казан са 
фуруном за топљење масти кошта 
10.000-15.000 динара, а прохромски 
20.000-50.000. Калајисане више нико и 
не производи. „Ако их неко и нуди, то је 
фалсификат“, тврди Спасић.

А није увек било тако, прича. Осам-
десетих година прошлога века он је 
као саобраћајни инжењер напустио 
железницу где је радио и преселио се у 
лимарску радионицу свог таста Алек-

сандра Живковића, познатог Ацка 
лимара. И данас његова фирма носи та-
стово име - „Александар“.

Посао је цветао: запослили су 12 
радника, отворили радионицу и у Нишу 
на Дуваништу, као својеврсну испоставу 
за југ Србије. Успели су да освоје и ово 
тржиште, које је некада било главно. 
Ниш је имао чак и Казанџијско сокаче. 
Оно, вели, и сад постоји, али су у њему 
уместо казанџијских радњи - само ка-
фана до кафане.

„Казанџијски посао јесте тежак и 
тражи вешту руку, али сам га ја брзо 
савладао уз помоћ свог таста, који је био 
легенда у овом послу. Могао сам тада 
за три дана да зарадим своју месечну 
плату на железници. Сад имам два рад-
ника, а питање је колико још могу да их 
држим. Да није црних шпорета, можда 
бих морао да затворим радионице и 
у Нишу и у Бабушници“, казује лимар 
Драган Спасић.

„Сад су“, каже, „у моди такозвани 
етно-шпорети. То су они црни који су 
вековима служили и градском и сеос-
ком становништву. Нови богаташи воле 
да се враћају традицији, с тим што те 
шпорете украшавамо елементима од 

кованог гвожђа, што је посебно лепо и 
атрактивно. Не можемо да стигнемо да 
урадимо колико се траже. Код нас се 
за тај етно-шпорет чека на ред као код 
кардиолога. Од наруџбине до испоруке 
треба и месец. Прво, они се споро праве, 
због тога што се све ради ручно, што се 
шаре од гвожђа искивају на ватри и што 
су захтеви купаца увек посебни, тако да 
ниједан шпорет не личи на други. Људи 
желе да имају нешто што их подсећа на 
претке, на детињство и стара времена, 
али да то нико нема, бар налик на њи-
хово. Ево, сутра возим у Жагубицу три 
таква комада. Да није тога, не знам како 
бих опстао. Зарада није велика, али 
омогућава да одржавам радионице и 
раднике“, казивао нам је ових зимских 
дана на пијаци у Житорађи Драган 
Спасић, један од већ ретких казанџија 
на југу Србије.

Богаташи и они који примају 
иностране пензије, које за Немачку и 
друге западне земље и нису велике, 
а за нас су незамисливе, плаћају ове 
шпорете од 200 до чак 800 евра по ко-
маду. Све зависи од украса, дебљине 
лима, величине. Постављају их у викен-
дице, кафане, ћевабџинице...

АКТУЕЛНО   Италијански инвеститор улаже у 
текстилну индустрију у Новом Пазару

„МОДА КАМПАЊА“ 
ЗАПОШЉАВА 300 

РАДНИКА
Ако све буде текло по плану, на 

нашу иницијативу у овај град ће 
за кратко време инвестирати и 

произвођачи лаке конфекције, наши 
директни пословни партнери из 
Италије – каже Анђело Амирати 
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Станишић је једно од већих села у општини Сомбор. 
Удаљено је од Сомбора око 25 километара, а за 
мештане, којих има 4000 хиљаде, кажу да су пријат-
ни људи, гостољубиви домаћини и да не морате бри-

нути у случају да се изгубите, сви ће вам похрлити у помоћ.
Оно по чему се ово село истакло у последња 3 месеца 

јесте податак да су реализовали 8 јавних радова, на којима 
је било ангажовано 15 незапослених, међу којима 10 осо-
ба са инвалидитетом. Носиоци ових јавних радова била су 
удружења која својим свакодневним радом и залагањем 
оплемењују живот суграђана и људи из околних села. Ре-
зултати радова видљиви су на више локација у насељу: 
очишћени су травњаци испред зграде Добровољног ва-
трогасног друштва, уређено је двориште, орезано дрвеће, 
покупљено је смеће, а гараже у којима су смештена ватро-
гасна кола су редовно чишћене и загреване током хладних 
дана. Постављен је ламинат и окречене су просторије које 
се користе као учионице за обуку младих ватрогасаца. 

Камп око језера је пошумљен и потпуно очишћен. Оба-
ла је уређена, одстрањено је труло дрвеће и грање. Уређено 
је и сеоско гробље. Од нарочитог значаја је јавни рад зах

ваљујући коме је пружена посебна пажња деци из социјал-
но угрожених породица. За ову децу обезбеђен је смештај 
након школе, исхрана и помоћ у учењу. Такође, обезбеђен 
је рад са дефектологом, одлазак код зубара, офталмолога, а 
првенствено пружена љубав, пажња и топлина.

Недавно је на иницијативу Добровољног ватрогасног 
друштва покренута хумана акција промоције донорских 
картица. Група од двадесетак грађана је схватила важ-
ност овог хуманог геста и потписала донорске картице, а 
са промоцијом донорства наставиће се и у току ове године.

На евиденцији краљевачке фи-
лијале Националне службе за 
запошљавање налази се ве-
лики број незапослених који 

имају жељу да покрену сопствени посао 
и постану предузетници. НСЗ им кроз 
обуку „Пут до успешног предузетника“ 
и доделу средстава за самозапошља-
вање излази у сусрет и омогућава да 
започну посао. Филијала Краљево ак-
тивно сарађује са невладиним сектором 
и информише незапослене о актуелним 
могућностима за самозапошљавање. 

НВО „Енека“ из Ниша, коју спонзо-
рише компанија „Филип Морис“, одржа-
ла је крајем јануара у просторијама Фи-
лијале Краљево две презентације свог 
програма „Покрени се за посао“, иако је 
првобитно планирана само једна, што 
довољно говори о великом интересо-
вању за овај програм.

„Енека“ даје бесповратна средства 
у износу од 220.000 динара лицима која 
намеравају да покрену сопствени биз-
нис у области производње, пружања ус-
луга, занатства и пољопривреде, а обез-
беђује и стручне обуке и менторинг за 
предузећа. Програм постоји већ 5 годи-

на, а преко њега је свој 
посао покренуло 385 
лица, односно, запосле-
но је 1400 људи. Будући 
предузетници подносе 
молбу и бизнис-план 
који се оцењује, а „Ене-
ка“ набавља потребне 
машине или средства 
у одређеном новчаном износу. Обавеза 
лица је да отворе фирму и баве се том 
делатношћу најмање 2 године. Савет-
ници за незапослена лица у Филијали 
Краљево помажу својим странкама да 
се пријаве на конкурс, који је продужен 
због изузетно великог интересовања 
грађана.

„С обзиром на интензивну инфор-
мативну кампању у јануару месецу, 
када је одржано 12 презентација у 
11 градова, велики број подељених 
пријавних образаца, као и због значај-
ног броја посета сајту програма у по-
следњих недељу дана, донета је одлука 
да се конкурс продужи до 10. фебруара 
2015. године, како би се свим заинтере-
сованим грађанима пружила прилика 
да попуне и пошаљу пријавни образац 

и конкуришу за наш програм подршке. 
Задовољни смо чињеницом да међу 
грађанима влада велико интересовање 
за програм, јер то показује да на прави 
начин подржавамо идеје за покретање 
малог бизниса и оснажујемо предузет-
нички дух широм Србије“, рекао је Ми-
ливоје Јовановић, менаџер програма 
„Покрени се за посао.“

Кроз програм „Покрени се за по-
сао“ додељују се бесповратна средства 
у опреми у вредности до 220.000 дина-
ра за покретање или унапређење већ 
постојећих малих и породичних преду-
зећа. Такође, корисницима програма је 
на располагању велики број пословних 
и стручних обука, као и саветодавна по-
моћ економских стручњака у трајању 
од две године. Програм је отворен за 
грађане са добром пословном идејом из 
целе Србије. 

АКТУЕЛНО   „Енека“ и у Краљеву

СВИ БИ У ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Због великог интересовања за програм „Покрени се за посао“ у Краљеву 
одржане две презентације, а рок за пријаву на конкурс продужен до 10. 

фебруара

Јавни радови у Станишићу

МАЛА И СЛОЖНА ЗАЈЕДНИЦА
У селу од 4.000 становника у последња три месеца реализовано осам јавних радова. Анга-

жовано је 15 незапослених, међу којима је 10 особа са инвалидитетом

Гордана Предојевић

С.Антонијевић
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Откако је руска компанија „Гаспромњефт“ постала 
већински власник Нафтне индустрије Србије, много 
тога се променило. Послује се позитивно и ради ефи-
касније, али је и знатно смањен број запослених. На-

име, у тренутку када је национална нафтна компанија при-
ватизована, у НИС-у је радило више од 10.000 људи, а сада је 
број људи који у компанији раде на неодређено време, однос-
но за стално, мањи од 4.500. 

Број радника се смањивао уз редован одлазак запосле-
них у пензију и утврђивањем/проглашавањем технолошког 
вишка, а за добровољни одлазак из компаније радницима су 
исплаћиване отпремнине. Ускоро би се поново могло очеки-
вати смањење броја запослених у НИС-у, а без посла би, као 
технолошки вишак, могло остати 248 радника, међу којима 
су и особе са инвалидитетом и самохрани родитељи. 

У НИС-у истичу да је у оквиру плана антикризних мера 
започета разрада програма технолошког вишка, у који су 
укључени репрезентативни синдикат НИС-а и Национална 
служба за запошљавање. Дакле, направљен је тек први корак 
у поступку проглашавања технолошког вишка, а синдикат и 
НСЗ морају се упознати с тим предлогом и дати мишљење, 
после чега се предлог шаље на сагласност акционарима, а то 
су представници Владе Републике Србије који су у Надзор-
ном одбору НИС-а и представници компаније „Гаспромњефт“.

У НИС-у кажу да се процедура мора поштовати и да се у 
компанији то и чини, као и да се програм технолошког вишка 
може реализовати само уз сагласност акционара компаније 
и после одлуке управног одбора. У Јединственој синдикалној 
организацији НИС-а сазнали смо да ће синдикат дати своје 
мишљење о предлогу програма, јер је то обавеза, али указују 
и да синдикат само даје мишљење, које послодавац може да 
прихвати, а не мора. 

Како смо сазнали у ЈСО НИС-а, синдикат ће тражити да 
се заштите одређене категорије запослених, пре свега инва-

лиди рада који имају решење надлежног државног органа о 
инвалидности, за шта, како кажу у том синдикату, Закон о 
раду ипак одговарајућим чланом даје одређене могућности, 
али је отежавајућа околност што другим чланом истог зако-
на законодавац ослобађа послодавце те обавезе.

Када су у питању самохрани родитељи, ова категорија 
запослених није јасно обухваћена Законом о раду у смислу 
заштите, а законски није прецизно и јасно утврђено ко се 
сматра самохраним родитељем. 

У НИС-у наглашавају да су све одлуке које доносе у скла-
ду с прописима Републике Србије и да је предложени меха-
низам реализације програма технолошког вишка у потпу-
ности у складу са Законом о раду и Колективним уговором. 
Уз то, кажу у НИС-у, Колективним уговором предвиђено је да 
отпремнине за технолошки вишак буду у висини 400 евра 
по години радног стажа код последњег послодавца, што је 
знатно више од законског минимума и програма који нуди 
Влада Србије.

У националној нафтној компанији кажу да је социјални 
програм у НИС-у истекао 31. децембра 2012. године, с тим 
што су особе с инвалидитетом биле заштићене, захваљујући 
члану који је штитио ову категорију запослених и трајао је до 
последњег дана прошле године.

Група од 248 административних радника ради у орга-
низационом делу који може бити угашен због смањеног оби-
ма посла, кажу у НИС-у и указују да су могућности прерас-
поделе вишка запослених на друге послове, односно у друге 
организационе делове компаније, знатно умањене, с обзиром 
на актуелну кризу у нафтној индустрији.

АКТУЕЛНО   Очекује се ново смањење броја запослених у Нафтној индустрији Србије

НОВА ОТПУШТАЊА У НИС-у
Као технолошки вишак без посла би могло да остане 248 радника, међу којима су 

и особе са инвалидитетом и самохрани родитељи

У тренутку приватизације у НИС-у 
је радило више од 10.000 људи, а сада 
је број људи који у компанији раде на 

неодређено време мањи од 4.500 

У оквиру плана антикризних мера 
започета је разрада програма тех-
нолошког вишка, у који су укључени 
репрезентативни синдикат НИС-а 
и НСЗ. Предлог програма се шаље на 

сагласност акционарима
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Вишегодишње чекање на бироу 
за запошљавање довело је чет-
ворицу младих образованих 
људи из Нове Вароши да срећу 

потраже у Центру за обуку заваривача 
Института „Гоша“ у Смедеревској Па-
ланци. Наиме, како нам је рекао један 
од њих, координатор пројекта дипл. 
правник Мирко Кнежевић, долазак у 
Смедеревску Паланку и Институт је за 
њих било једино решење. Они ће овде 
проћи обуку за ТИГ поступак и завари-
вање такозваних црних материјала, а 
обука ће трајати 35 радних дана. Након 
тога посао ће потражити у земљи или 
ван ње.

Све је почело 24. фебруара ове 
године, када је група младих преду-
зимљивих људи основала НВО „Пле-
нум“ у Новој Вароши. На конкурсу за 
спровођење циљева Националне стра-
тегије за младе, који је Министарство 
омладине и спорта Републике Србије 
расписало у циљу стварања услова за 

запошљавање, самозапошљавање и 
предузетништво младих, Удружење 
грађана „Пленум“ конкурисало је 
предлогом пројекта „Заваривач 2014“. 
Стигао је позитиван одговор, а са њим 
и средства за финансирање обуке. До 
стицања дипломе ови момци ће испи-
сивати прве варове злата вредне, уз 
свесрдну помоћ високообучених ин-
структора Института „Гоша“. 

У Центру за обуку заваривача 
Института „Гоша“ у Смедеревској Па-
ланци, ових дана су се групи младих 
из Нове Вароши придружила још пе-
торица младића, старости од 19 до 30 
година, који долазе из Ужица и овде 
ће остати на обуци укупно 60 дана. 
Они ће проћи обуку за заваривање за 
поступке 135 МАГ и 111 РЕЛ, а по за-
вршетку курса сви ће добити посао у 
фирми „Јединство – Металоградња“ из 
Ужица. Пројекат под називом „Парт-
нерством до посла за младе“ финан-
сира Министарство омладине и спорта 

Владе Републике Србије, а реализује се 
од 1. новембра 2014. до краја фебруара 
текуће године. Руководилац пројекта је 
госпођа Гордана Савић. 

Заваривачка школа Института 
„Гоша“ има вишедеценијску традицију 
и иза себе више хиљада обучених за-
варивача, међународних инжењера, 
технолога и инспектора за заваривање. 
Знање стечено у Институту потврду је 
нашло у привреди Србије и иностраним 
фирмама. Такође, Институту „Гоша“ 
из Београда је у другој половини де-
цембра месеца прошле године уру-
чен сертификат о акредитацији, којим 
је проширио своју компетентност за 
обављање послова сертификације осо-
ба у области заваривања. Ширењем 
обима акредитације и стицањем нових 
сертификата, Институт „Гоша“ одго-
вара директно на захтеве тржишта и 
показује да је озбиљан партнер за пру-
жање услуга у заваривању не само у 
Србији, већ и окружењу.

Пројекат НВО „Пленум“ из Нове Вароши финансијски је подржало Министарство 
омладине и спорта Владе Републике Србије. Пројекат ће трајати до 20. јануара 

наредне године

Млади из Нове Вароши и Ужица на обуци у Институту „Гоша“

ВАР ЗА НОВУ ШАНСУ

У Пироту одржан Сајам пеглане кобасице

ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Сајам пиротске пеглане кобасице, одржан у Спортској 

хали „Кеј“, обишло је више од 10.000 људи. Примери ус-
пешних предузетника - излагача на сајму, показују и 
да се у време економске кризе може добро пословати. 

Филијала Пирот Националне службе за запошљавање 
је учествовала на сајму са циљем да информише излагаче 
и заинтересоване незапослене о програмима финансијске 
и друге подршке које НСЗ спроводи у оквиру активне по-
литике запошљавања, а који се односе како на подстицање 
предузетништва, тако и на привредна друштва, која ће због 
повећања обима производње и пласмана овог карактерис-
тичног производа пиротског краја ангажовати нове раднике. 

„Посебно је важна сарадња и правовремена размена 
информација између свих субјеката који својим активним 
залагањем могу и треба да дају максималан допринос под-
стицању развоја предузетништва у пиротском крају. Нацио-
нална служба за запошљавање је спремна да кроз све своје 
програме и мере активне политике запошљавања на најбољи 
могући начин подржи и помогне овај процес“, рекла је дирек-
торка пиротске филијале НСЗ Јелена Костић.

Сви посетиоци сајма, пре свега предузетници - излагачи 
на сајму, затим удружења грађана, као и сви други заинте-
ресовани, имали су прилику да на штанду НСЗ добију ин-
формације о програмима и мерама које спроводи НСЗ, а који 
могу бити права подршка у реализацији пословних идеја. 

Сајам пиротске пеглане кобасице има за циљ да овај је-
динствени гастрономски производ заштити своје географско 
порекло, што ће допринети повећању производње, ширењу 
пласмана, а самим тим и добрим пословним резултатима 
предузетника који се баве његовом припремом и продајом. 
Жеља организатора је да манифестација буде уврштена у 

регистар сајмова од националног значаја Министарства 
пољопривреде. 

Атрактивности сајма допринеле су и пропратне мани-
фестације. Испред Спортске хале „Кеј“ организована је из-
ложба сувенира и производа домаће радиности, а удружења 
„Темштанке“ и „Изворско зрно“ су у просторијама Омладин-
ског културног центра представила традиционалне пирот-
ске специјалитете. Организатори Сајма пеглане кобасице су 
Туристичка организација Пирота, Удружење произвођача 
пеглане кобасице и Дом културе, а генерални покровитељ 
Општина Пирот. М.Јонић
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Нелегална продаја споменика 
на београдским гробљима није 
смањена, упркос доношењу 
градске одлуке, прошлог маја, 

о уређивању и одржавању гробља и 
сахрањивању, констатовано је недавно 
на састанку у Привредној комори Бео-
града. 

Адвокат Удружења каменорезаца 
Милош Батина изјавио је за „Инфор-
мер“ да нелегална продаја споменика 
директно погађа београдске камено-
ресце, и да се за годину дана ништа 
није променило - ситуација је постала 
још гора. Док београдски каменоресци 

продају врше искључиво ван гробља, 
они који нису из престонице имају своје 
аквизитере који су стално присутни на 
новоотвореним парцелама београд-
ских гробља и буквално нападају ожа-
лошћене да би продали споменике. 

Како пише „Информер“, Батина 
даље истиче да нелегални продавци 
раде за провизију од 10 одсто, што је 
чист пример сиве економије, јер нико-
ме не плаћају ништа за то што зараде, а 
појавили су се и споменици који немају 
обавезно одобрење јавно-комуналних 
предузећа, за које се плаћа такса. 

„После четири године наших упор-
них захтева, постављене су табле на 
улазу у гробља са информацијом шта је 
дозвољено а шта не, али није прихваће-
на наша идеја да се уз рачун за сахрану 
даје летак који би о томе обавестио ко-
риснике“, рекао је Батина.

Председник Удружења каменоре-
заца Ђорђе Драгаш поставио је пи-
тање да ли су они који се држе закона 
зато кажњени, јер неко ко седи у радњи 
и плаћа београдској општини порез не 

може да запосли једног радника, бу-
дући да уговори само три споменика 
за четири месеца, пошто нико не улази 
у радњу. Приметио је да се на гробљу 
„Лешће“, откада је почела да ради ко-
мунална полиција, смањио број неле-
галних продаваца, који се крију и беже, 
али је додао и да су се у последње две 
недеље вратили. 

Драган Балтовски, генерални 
директор ЈКП „Погребне услуге“, сма-
тра да републичка Пореска управа 
може најбоље да изврши контролу рада 
каменорезаца, јер ако неко из Мачве 
за годину дана прода 500 споменика 

у Београду, треба проверити да ли је у 
ситему ПДВ-а, да ли издаје фискалне 
рачуне и улаз робе.

Балтовски је ис-
такао да је републич-
ки буџет годишње 
оштећен за око 30 до 
50 милиона евра, ако 
се има у виду да у току 
године у Србији пре-
мине 100.000 људи, 
додајући да је неоп-
ходно изменити зако-
не и појачати рад свих 
надлежних органа.

Начелник у тр-
жишној инспекцији 
Раденко Ћетковић 
каже да им је рад 
прилично ограничен, 
јер могу да интер-
венишу само ако 
неко дели летке на 
гробљу, али се про-
давци све чешће 
директно обраћају 

клијентима, па је тешко идентификова-
ти их, а при томе ни инспектора нема 
довољно.

Каменоресци су затражили да се 
прегледају снимци надзорних камера 
постављених на улазу у гробља, како 
би се утврдио идентитет оних који раде 
„на црно“.

Александар Грачанац, директор 
Сектора Привредне коморе Србије за 
мала и средња предузећа, рекао је да је 
ПКС упутила влади свој Предлог зако-
на о спречавању обављања нерегистро-
ваних делатности, као једну од мера за 
сузбијање сиве економије, јер се такав 
закон показао ефикасним у земљама 
региона.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Процветала и нелегална продаја надгробних споменика

СПОМЕНИЦИ ИСПОД РУКЕ
Ко је тајанствени каменорезац из Мачве који је за годину дана продао 500 споменика 

у Београду? Откада на гробљу „Лешће“ ради комунална полиција, смањио се број 
нелегалних продаваца

Нелегална продаја споме-
ника, као део сиве еконо-
мије, директно погађа 

београдске каменоресце

Драган Балтовски тврди да је републички 
буџет годишње оштећен за око 30 до 50 

милиона евра

Нелегални продавци раде за провизију од 10 одсто, 
што је чист пример сиве економије, јер они никоме не 

плаћају ништа
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Неопходно је извршити структурну реформу дизајна 
еврозоне и темељно преиспитати политичке оквире 
који су довели до спектакуларно лошег функциони-
сања Монетарне уније, а не структурне промене у 

Грчкој и Шпанији, поручио је један од најзначајнијих еконо-
миста данашњице, нобеловац Жозеф Штиглиц (Joseph E. 
Stiglitz).

Користећи новонасталу ситуацију у Грчкој, Штиглиц 
у свом коментару за „Проџект синдикејт“ (Project Syndicate) 
жели да прогласи коначну победу припадника Кејнзије-
ве школе економије (британски економиста Џон Мајнард 
Кејнз), који су од почетка кризе у еврозони упозоравали на 
погубан утицај мера штедње, преноси Индекс.хр.

„Мере штедње су сваки пут пропадале, од раног ко-
ришћења под америчким председником Хербертом Ху-
вером, који је слом берзе претворио у Велику депресију, до 
програма ММФ-а наметнутих Источној Азији и Латинској 
Америци у последњим деценијама“, пише Штиглиц и пита се 
зашто су те никад успешне мере морале да се поново иску-
шавају када се Грчка нашла у невољи.

У резимеу актуелне ситуације нобеловац подсећа да је 
Грчка успешно пратила директиве и диктат „тројке“ (Европ-
ске комисије, Европске централне банке и Међународног мо-
нетарног фонда), па је буџетски мањак претворила у буџет-
ски вишак, али при томе истиче да је смањење државне 
потрошње имало предвидиво разоран учинак - незапосле-
ност од 25 одсто, пад БДП-а од 22 одсто и повећање дуга у 
односу на БДП од 35 одсто.

Уз оцену да су избори показали како је Грцима доста 
муке, Штиглиц, који је, између осталог, саветовао бившег 
америчког председника Клинтона, истиче да бисмо ту земљу 
могли кривити за невоље које су је снашле, када би била је-
дина у којој је план „тројке“ мизерно пропао, да слична ситу-
ација није била и у Шпанији, која је имала буџетски вишак и 
низак однос дуга у односу на БДП, па је такође завршила у 
депресији.

„Грчка нас још једном подсећа како је свету насушно 
потребан ефикасан систем за реструктурирање дугова. Не-
умерени дуг није узрок само кризе из 2008. године, већ је 
заслужан и за кризу у Источној Азији у 1990-им, односно у 
Латинској Америци у 1980-им годинама“, наводи Штиглиц. 
Он подсећа да су због дугова милиони људи у САД изгубили 
своје домове, а сличан сценарио сад прети и милионима у 
Пољској и другим земљама у којима су били популарни кре-
дити у швајцарским францима.

Штиглиц констатује да су Сједињене Америчке Државе 
једини противник напорима Уједињених нација да нађу уре-
дан поступак који би економски посрнулим земљама омо-
гућио нови почетак. Он страховања појединих економиста 
да ће Грчка, уколико јој се дозволи реструктурирање дуга, 
једноставно поновно запасти у невоље, назива „обичном бе-
смислицом“.

„Зар ико са здравом памети мисли да би земља била 
спремна да прође кроз оно што је прошла Грчка само како би 
добила ‚бесплатну вожњу‘ код кредитора. Ако постоји морал-
на опасност, онда је она усмерена на зајмодавце - поготово у 
приватном сектору - које су сваки пут морали да исплаћују 
порески обвезници. Ако је Европа дозволила да ти дугови 
пређу из приватног у јавни сектор, што је лако уочљив пред-
лог који се користи већ пола века, онда је Европа, а не Грчка, 
та која мора да сноси последице“, пише Штиглиц.

Према његовом мишљењу, неморал није у реструктури-
рању дуга, него у његовом изостанку.

„Оно што Грчке проблеме чини тешким је структура ев-
розоне. Монетарна унија подразумева да земље чланице не 
могу да девалвирају свој пут из невоље, док европска соли-
дарност, која би требало да надокнади такав изостанак фле-
ксибилности, једноставно не постоји“, истиче Штиглиц.

Познати економиста је, такође, подсетио на економску 
ситуацију у којој се нашла Немачка после Другог светског 
рата и истакао да тада савезници нису уводили мере ште-
дње, него су не само опраштали дуг, већ и нудили помоћ и 
директно финансирали поновно покретање индустрије.

„Кад фирме пропадну, замена деоница се прихвата као 
поштено и ефикасно решење. Аналоган приступ је могућ и у 
Грчкој, која би садашње државне обвезнице могла да замени 
за оне које су повезане с БДП-ом. Ако Грчкој иде добро, кре-
дитори ће добити више за свој новац, ако не иде, имаће губи-
так“, саветује Штиглиц и истиче да би на тај начин обе стране 
имале снажне подстицаје да развијају смернице привредног 
и економског раста. На крају је изразио наду да ће превлада-
ти они који схватају економију дуга и мера штедње и верују у 
демократију и људске вредности.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Нобеловац Жозеф Штиглиц о ефектима диктата „тројке“ 
(Европске комисије, Европске централне банке и ММФ-а) у Грчкој

ПОГУБАН УТИЦАЈ ШТЕДЊЕ
Смањење државне потрошње у Грчкој имало предвидиво разоран учинак - 

незапосленост од 25 одсто, пад БДП-а од 22 одсто и повећање дуга у односу на 
БДП од 35 одсто

Мере штедње су сваки пут пропада-
ле, од америчког председника Хербер-
та Хувера који је слом берзе претво-
рио у Велику депресију, до програма 

ММФ-а наметнутих Источној Азији и 
Латинској Америци...
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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)


