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ШТА СУ - ШТА СМО?
ТЕМА БРОЈА - Да ли су избачена занимања за која више не постоји 
интересовање, као што је дактилограф? Потребно је преиспитати и 

кориговати систем класификације занимања. Уместо „стручне спреме“, 
данас се све чешће чује термин „квалификација“
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УВОДНИК

СРБИЈА ДО ЈАПАНА
Без камера и црвених машница, једно овдашње 

предузеће запошљава сваке године око 300 лица, у про-
секу. Од 2008. запослили су око 3.000 радника. О ком 
предузећу је реч, сазнајемо од мр Татјане Мијатовић, 
директорке Филијале Зрењанин Националне службе за 
запошљавање. У прошлој години са евиденције те фи-
лијале запослено је 5.149 лица, док највећи број Зрења-
нинаца ради у предузећима страних инвеститора, која 
су и водећи извозници.

Да се незапосленост у Србији налази на силазној 
путањи, говори податак да је незапослених, у односу на 
исти период прошле године, за три одсто мање. Само у 
прва три месеца ове године запослено је око 52.000 осо-
ба са евиденције НСЗ. Међу њима чак 39 одсто чине мла-
ди до 30 година - рекао је у интервјуу „Танјугу“ директор 
НСЗ Зоран Мартиновић. О томе на страни Лакше до 
посла. 

Македонија и Босна и Херцеговина предњаче по 
незапослености међу земљама бивше Југославије, док је 
стопа незапослености у Грчкој у јануару пала на 25,7 са 
децембарских 25,9 одсто. Иако је пад био скроман, реч је 
о најнижој стопи незапослености у Грчкој за последње 
две и по године, јавља њујоршка агенција „Блумберг“. 
Више информација из света на страни Економија. 

Априлски сајам запошљавања у Краљеву окупио 
је 42 послодавца, који су понудили више од 100 радних 
места различитих профила, на сајму у Пожеги понуђе-
но је око 120 места, у Чачку и Зрењанину још више. Ако 
су сајмови запошљавања сталне адресе потенцијалног 
посла, не значи да не би требало тражити нове. За неке 
од њих није довољна лична амбиција и иницијатива: 
уколико би се транспорт робе Дунавом до 2020. године 
повећао за 20 одсто, то би допринело стварању између 
7.000 и 8.000 радних места - процена је бечког економ-
ског института Wifo. О тим и другим актуелностима на 
странама Актуелно.

Одумиру ли нека занимања, добијају ли стара нова 
имена, шта смо и где смо у тој номенклатури, због чега 
осим интерне класификације НСЗ у Србији не постоји 
организовани систем праћења промена у свету рада и 
образовања, са аспекта праћења занимања објашњава 
у Теми броја мр Ђорђе Лазић, аналитичар занимања у 
НСЗ.

Бенефицирани радни стаж у МУП-у убудуће ће има-
ти само полицајци са статусом овлашћеног службеног 
лица и униформисаног овлашћеног службеног лица... Из 
„Железница Србије“ до 2020. у пензију ће отићи око 3.000 
запослених... Компанији „Симпо“ одобрен је програм за 
решавање вишка запослених којим је обухваћено 1.589 
радника. Ове информације можете наћи на страни Прив-
реда.

Запосленима у Министарству здравља од октобра 
ће бити забрањено да раде после 22 часа. Верујете ли 
да се ова вест односи на Србију? У праву сте. Она није 
овдашња, већ стиже из Јапана и у складу је са кампањом 
јапанског премијера Абеа, који жели да реформише тр-
жиште рада, сматрајући га кључним покретачем прив-
редног раста. Процењено је да је култура предугих рад-
них сати одговорна за више проблема у Јапану. Забрана 
рада после 22 часа у горепоменутом министарству усле-
дила је после пропалог покушаја да се радници истерају 
из канцеларија гашењем светла у просторијама. 

Милош Чолић
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„Бенефицирани радни стаж у Министарству унутрашњих послова убудуће ће 
имати само полицајци са статусом овлашћеног службеног лица и униформисаног 
овлашћеног службеног лица, али не и они који раде у администрацији“, изјавио је 
министар унутрашњих послова Небојша Стефановић.

„За људе који раде као полицајци и свакодневно се излажу опасности мора да 
се обезбеди новац, да не буду оштећени. Ово је тeжак посао и људи иду у пензију 
са 54, 55 година“, указао је министар.

Стефановић је рекао да је Влада Србије укинула бенефицирани радни стаж 
за запослене у МУП који имају статус лица са посебним дужностима и одређеним 
дужностима.

На сајту „Железница Србије“ појавио се списак „преко-
бројних“, са више од три хиљаде радника, који је по-
сле неколико сати уклоњен. У предузећу су објасни-
ли да то није списак за отказ, већ списак запослених 

који би требало да оду у пензију до 2020. године.
„Једноставно се приказао број људи који ће у наредном 

периоду - природним одливом, престати са својим радним 
веком и део људи који је нераспоређен“, изјавио је генерални 
директор „Железница Србије“ Мирослав Стојчић за РТС.

„Суштина тог списка је да се дефинише ко ће у којој 
компанији да ради. Када је у питању отпуштање, мора се 
дефинисати тачан број радника који је потребан компанија-
ма“, рекао је за РТС саветник министра грађевинарства, ин-
фраструктуре и саобраћаја за железницу Мирољуб Јевтић. 
Према његовим речима, списак вишка запослених биће ут-
врђен тек када се утврдити начин како ће се решавати, а то 
може бити тек од наредне године.

„Железнице Србије“ су највише дотирана транспортна 
фирма у земљи, која годишње из буџета добије 10 милијар-
ди динара, а у којој, према проценама, ради више од 20.000 
људи, подсећа РТС.

Компанији „Симпо“ одобрен је програм за решавање вишка запослених. Програмом је обухваћено 1.589 запослених 
у матичном предузећу и повезаним друштвима, наводи се у саопштењу ове компаније. На основу позитивног мишљења 
врањске филијале Националне службе за запошљавање, којим се потврђује да је „Симпо“ испунио услове за доделу нов-
чаних средстава за финансирање програма вишка запослених, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања донело је решење којим „Симпу“ одобрава програм за решавање вишка запослених у матичном предузећу и по-
везаним друштвима.

Истог дана по добијању решења, „Симпо“ је министарству упутио захтев за уплату средстава и у наредним данима 
очекује се пренос средстава и почетак исплате радника који су се пријавили за социјални програм, наводе у „Симпу“.

ПРИВРЕДА   Укинут бенефицирани стаж администрацији у полицији

ЋАТЕ БЕЗ БЕНЕФИЦИЈА

У „Железницама Србије“ до 2020. године смањење 
броја запослених

У ПЕНЗИЈУ ИДЕ ВИШЕ 
ОД 3.000 РАДНИКА

Компанији „Симпо“ одобрен програм
за решавање вишка запослених 

СОЦИЈАЛНИ 
ПРОГРАМ

ЗА 1.589 РАДНИКА

У Агенцији за приватизацију мање платe

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
ТАЊИ КОВЕРАТ

Запослени у Агенцији за приватизацију ускоро би 
могли примати плате умањене за трећину, у просеку, док 
ће појединцима примања бити смањена и за 45 одсто, саз-
наје „Танјуг“. То значи да би директори, који сада према 
званичним подацима у просеку зарађују 156.384 динара, 
након најављене систематизације могли да рачунају на 
плату од 86.000 динара. Руководиоци којима би плата 
била око 30 одсто мања, а сада зарађују 156.384, имали 
би месечно 109.468 динара. Запослени који су завршили 
факултете просечно зарађују 104.163 динара. Они би са 
максималним умањењем од 45 одсто зарађивали нешто 
више од 57.000, а ако би им зараде биле смањене за 30 
одсто, примали би око 73.000 динара месечно.

Према званичним подацима Агенције за приватиза-
цију, особље са вишом школом у просеку зарађује 63.135 
динара, са средњом 56.985, док техничко особље има про-
сечне плате од 30.985 динара. Према сазнањима „Танју-
га“, свима ће плате бити умањене у одређеном проценту, 
с тим што би техничко особље имало најмање смањење.

Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да се 
систематизација радних места у Агенцији за приватиза-
цију, која подразумева и смањивање плата, ради уз њего-
ву сагласност, а у циљу подизања ефикасности рада.
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Први овогодишњи априлски сајам запошљавања у 
Зрењанину деветнаести је по реду у организацији 
зрењанинске филијале НСЗ. До сада су одржана и 
три сајма у испостави филијале у Новом Бечеју. На 

18 до сада одржаних сајмова у Зрењанину учествовало је 398 
послодаваца, у чијим предузећима се запослило 2.916 лица.

„Прошле године реализована су два сајма запошљавања, 
путем којих је запослено 230 лица. Посебно смо поносни на 
сајмове на којима је ниво запослених у односу на ниво траже-
них радника био преко 90 процената. Био је то јесењи сајам 
2012., када су била понуђена 222 радна места, а запослено 
285 лица или годину дана раније, када је запосленост била 
чак 95 одсто“, подсећа мр Татјана Мијатовић, директорка 
Филијале Зрењанин Националне службе за запошљавање.

Ако бисте сумирали резултате активних мера за-
пошљавања током 2014. за подручје Средњобанатског 
округа, шта они показују?

У прошлој години, Филијали Зрењанин су из свих сек-
тора радног ангажовања пријављена 1.393 слободна радна 
места, што је за 450 више у односу на 2013. годину. У Средњо-
банатском округу, са евиденције Филијале Зрењанин запос-
лено је 5.149 лица, укључујући и уговоре о делу, стручно 
усавршавање, привремене и повремене послове и допунски 
рад. Уз финансијску подршку програма за самозапошља-
вање 78 лица са евиденције Филијале Зрењанин покренуло је 
сопствени бизнис, док је 39 послодаваца са подручја округа 
користило субвенције по програму новог запошљавања за 
отварање 65 нових радних места.

У периоду од новембра 2014. до фебруара ове године 
организовано је седам обука за тржиште рада: две обуке за 
особе са инвалидитетом и пет обука за остала незапослена 
лица са ниским квалификацијама или без квалификација.

Како бисте оценили кретања на тржишту рада на 
подручју Филијале Зрењанин и какви су трендови у 
овој години?

На крају прошле године у Средњобанатском округу било 
је 16.718 незапослених, од тога 48 одсто жена. При томе, око 
3.500 лица имало је привремену спреченост за рад, што зна-
чи да је у нашем округу било 13.500 активних тражилаца 
посла. На територији града Зрењанина на истеку 2014. годи-
не била су без посла 8.493 лица (Житиште 2.076, Нова Црња 
1.740, Сечањ 1.710 и Нови Бечеј 2.699). Број новопријављених 
лица био је лане мањи за 11,58 одсто у односу на 2013. годи-
ну, чему је допринела појачана привредна активност и запо-
шљавање, као и стриктна примена Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености.

На крају фебруара ове године, у свих пет општина 
средњег Баната евидентирана су 17.484 незапослена, од тога 
у Зрењанину 8.830 лица. Гледајући структуру незапослених, 
на евиденцији су најбројније особе у доби између 25 и 29 го-
дина - 2.140, док их је најмање, наравно, у категорији до 19 
година. По дужини чекања на посао највише је незапослених 
у категорији чекања до 3 месеца - 3.236, а дугорочна незапос-
леност је у односу на претходне две године смањена.  

Зрењанин је био један од најразвијенијих индус-
тријских центара у СФРЈ: имао је снажну текстилну, 
машинску, хемијску и прехрамбену индустрију. У не-
кадашњој Југославији био је највећи произвођач хра-
не. Мрежа средњих школа, међутим, остала је иста, за 
угашене индустријске гране?

Уочава се суфицитарност у готово свим занимањима 
и степенима стручне спреме. Суфицитарни су техничари 
свих профила, нпр. економски, пољопривредни, машински, 
хемијски, прехрамбени и техничар за биотехнологију, елек-
тротехничар, матурант гимназије. Међу високошколцима 
десет најбројнијих занимања на евиденцији зрењанинске 
филијале НСЗ су: дипломирани правник, дипломирани еко-
номиста, професор рачунарске групе предмета, дипломи-
рани пољопривредни инжењер за производњу биља, дипло-
мирани информатичар, дипломирани инжењер машинства, 
дипломирани инжењер за производни менаџмент, дипло-
мирани инжењер менаџмента, професор разредне наставе, 
дипломирани инжењер информационих технологија.

Већа тражња је за заваривачима, возачима различитих 
категорија, продавцима, месарима, грађевинским радници-
ма (зидарима, тесарима, армирачима, бетонирцима,...), ши-
вачима, фармацеутима, као и за професорима математике и 
немачког језика.  

Који су актуелни пројекти у којима партиципира 
Филијала Зрењанин?  

У оквиру пројекта „Повећање делотворности политике 
запошљавања према угроженим групама“, финансираног од 
стране ИПА 2012, у Зрењанину се отвара Центар за профе-
сионално  информисање и саветовање, а у испоставама Жи-
тиште, Нови Бечеј и Нова Црња клубови за тражење посла, 
као и једна услужна радна станица у Испостави Житиште.

ДА ЈЕ ВИШЕ „ДРЕКСЛМАЈЕРА“
У прошлој години са евиденције запослено 5.149 особа. Од 2008. „Дрекслмајер“ запослио 
око 3.000 радника. Дугорочна незапосленост смањена у односу на претходне две године 

Мр Татјана Мијатовић, директорка 
Филијале Зрењанин Националне 
службе за запошљавање

„Дрекслмајер“ сваке године запошљавао у
просеку око 300 лица
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Приликом недавне посете Зрењанину, министар 
Вулин истакао је да је компанија „Дијамант“ међу 
најбољима, када је реч о запошљавању особа са ин-
валидитетом, јер је међу 750 радника запослено и 26 
ОСИ, те да су у пуном смислу део колектива.

Током 2014. године 98 незапослених из ове категорије 
укључено је у програмске мере за подстицање запошља-
вања ОСИ: по једно лице запослено је преко програма струч-
на пракса и ново запошљавање, 11 уз субвенцију зарада 
послодавцима, а седам лица покренуло је сопствени посао 
уз субвенцију за самозапошљавање. На територији округа 
реализују се четири јавна рада за особе са инвалидитетом, 
један у општини Житиште, а три на територији општине Нови 
Бечеј. Укупно 65 особа са инвалидитетом укључено је у ову 
активну меру, која ће трајати до краја маја 2015. године.  

На евиденцији Филијале за запошљавање Зрењанин је 
тренутно пријављено 546 лица која имају статус ОСИ.

 Која су предузећа којима је Филијала Зрењанин 
посредовала запослила највише радника прошле го-
дине ? 

У прошлој години по захтеву послодаваца посредовано 
је за 1.521 радно место од планираних 1.730. Кроз директно 
посредовање запослено је 448 лица. Већа посредовања има-
ли смо за предузеће „Мибрас“ из Житишта, којима је било по-
требно 130 радника. НИС-у је посредовано за запошљавање 
бравара, заваривача и неквалификованих радника. Контину-
ирано смо током 2014. године посредовали за запошљавање 
за потребе ДОО „Точак“. 

Одржавамо контакте са домаћим и иностраним преду-
зећима која послују у индустријским зонама у Зрењанину.

Зрењанин је био лидер у инфраструктурном оп-
ремању индустријских зона и привлачењу страних 
инвестиција. У Зрењанину је 2006. потписано 14 спо-
разума са страним компанијама, које су инвестирале 
591 милион евра. У индустријским зонама „Багљаш“, 
„Елемир“ и „Ечка“ започеле су рад компаније „Пом-
пеа“, „Фулгар“, „Пекокар“, „Бапс“, „Дрекслмајер“,...

Бум запошљавања покренуо је ДАД „Дрекслмајер“ (DAD 
Draxlmaier), запосливши 2008. године 1000 лица са евиден-
ције незапослених, уз подршку субвенција АП Војводине 
у износу од 80.000 динара по раднику. Данас је у „Дрексл-
мајеру“ око 3.000 запослених. У просеку, са наше евиденције 
је у овом предузећу сваке године запошљавано око 300 лица. 

Посредовали смо у запошљавању у свим предузећима 
која су започела пословање као страни инвеститори. Највећи 
број Зрењанинаца запослен је у овим предузећима, која су и 
водећи извозници, што је од значаја за привреду нашег ок-
руга.

Највећи број Зрењанинаца запослен је у пре-
дузећима страних инвеститора који су и 

водећи извозници

На 18 сајмова запошљавања у Зрењанину 
учествовало је 398 послодаваца, у чијим пре-

дузећима се запослило 2.916 лица

Александра Штрбац

 Социјално партнерство 
    У циљу афирмације социјалног партнерства потписана је 
крајем 2014. године у Зрењанину Повеља о сарадњи Канце-
ларије савета за запошљавање Града Зрењанина и 10 парт-
нерских институција, међу којима је и Филијала Зрењанин.     
У току децембра месеца потписан је Протокол о сарадњи 
између Националне службе за запошљавање и центара за 
социјални рад у све четири општине и за град Зрењанин. На 
нивоу града Зрењанина основана је Канцеларија савета за 
запошљавање, представници НСЗ су чланови Локалног са-
вета за запошљавање, а са Канцеларијом за младе постоји 
дугогодишња сарадња.

 

Сви су добили запослење, осим једног који 
је отишао у иностранство 

    Међу послодавцима који користе активне мере за за-
пошљавање, односно субвенције за разне видове за-
пошљавања је и ДОО „Царска башта“ из Зрењанина. Од 
оснивања 2008. године „Царска башта“ је четири пута кон-
курисала за субвенције по програму ново запошљавање. 
Путем ових мера запослено је 19 лица, која су и данас рад-
ници ове фирме. „Субвенције за запошљавање су прилика 
да и произвођачи попут нас могу да запосле нове раднике, 
и ми то чинимо уз успешну сарадњу са филијалом за запо-
шљавање“, каже Ђула Мадарас, директор. 
    „Ми и планирамо пријем нових радника у време када 
се објављују конкурси за субвенције. Сви су добили запос-
лење, осим једног радника који је отишао у иностранство“, 
истиче Мадрас.
    „Царска башта“ један је од најбољих примера како про-
извођачи удруживањем могу да заштите прозводњу и буду 
конкурентни на тржишту. Шест власника „Царске баште“ 
окупља преко 200 коопераната из Зрењанина и околине, 
који производе поврће, воће и цвеће на преко 300 хектара 
земље. Готово цела производња поврћа и воћа пласира се 
кроз 121 малопродајни објекат зрењанинског трговинског 
ланца „Гомекс“ (Gomex), другим речима, на подручје Војво-
дине и Шапца. Интерес коопераната је у загарантованом 
откупу повртарско-воћарске производње, као и у присту-
пу капацитетима „Царске баште“ - магацинском простору 
од 600 квадратних метара и коморама са расхладним сис-
темом, који омогућавају очување квалитета производа. 
Ради се у 4 смене и свакодневно испоручује 700-1000 тона 
производа на тржиште. 
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Занимање, образовни профил, стручна спрема, звање, 
квалификација... Много пута смо чули ове појмове, али 
њихова значења најчешће не умемо да прецизирамо, 
више их наслућујемо или користимо у жаргону, опис-

но. Шта је занимање, а шта квалификација није нам битно, 
све док се не нађемо у званичној - службеној комуникацији, 
која често подразумева попуњавање одређених формулара. 

Набројани називи, али и други њима сродни, временом 
су се формирали и нагомилавали, одражавајући промене 
друштвеног система, економску (не)развијеност, повлађи-
вање светским трендовима или дајући важност домаћој 
елоквентности.

Са становишта Националне службе за запошљавање, 
због природе посла са незапосленим лицима на евиденцији 
и потреба послодаваца, систем информација НСЗ о личним 
карактеристикама клијената незаобилазно мора да садржи 
податке о занимању лица, завршеној школи - смеру, називу 
из јавне исправе (дипломе, сертификата) и слично. На основу 
ових и других битних података, клијенти се могу бирати пре-
ма задатом критеријуму, уз оптимизацију процеса претра-
живања у погледу брзине и ефеката. Сви подаци о незапосле-
ним лицима налазе се у базама Јединственог информационог 
система Националне службе за запошљавање (ЈИС НСЗ).

Правник или таксиста?
Сâм појам „занимање“ некада је означавао послове који-

ма се човек бави, занима. У новије време, занимање обухвата 
послове и задатке (дужности) који су сличне сложености и 

проблематике, који представљају одраз конкретне поделе 
рада у смислу организације, технике и технологије и знања, 
способности и вештина за њихово обављање. 

- Више сродних занимања, сродних по дужностима, 
средствима за рад или сложености, обухваћено је појмом 
„образовни профил“. Раније се звало „стручна спрема“, а да-
нас све чешће „квалификација“. Ово би значило да лице које 
је, на пример, дипломирани правник по стеченом образов-
ном профилу, по занимању може бити референт за кадровске 
послове, руководилац службе за правне послове, судски са-

радник, новинар, наставник правне групе предмета, итд. Сва 
ова занимања уобичајено су повезана са образовним про-
филом дипломирани правник. Наравно, живот има и мање 
уобичајене појаве, па дипломирани правник, силом прилика, 
може радити и у занимању такси-возач или као продавачица 
у малопродаји - објашњава за „Послове“ мр Ђорђе Лазић, 
аналитичар занимања у НСЗ.

Интерни шифарник НСЗ
Јединствена номенклатура занимања (ЈНЗ) из 1990. го-

дине је најобухватнији документ о занимањима који се ко-
ристи у Србији. Објављена је као петотомно издање и на око 
2.500 страница садржи методологију истраживања, списак - 
узорак предузећа из 122 делатности, спискове учесника - ко-
ординатора, систем класификације занимања, систематски 
списак и описе око 3.270 занимања која су снимљена у свету 
рада тадашње државе. У њеној изради учествовале су др-
жавне институције савезног и републичког нивоа (скупшти-
не, синдикати, привредне коморе), стручне институције за 
области образовања, рада и запошљавања, статистике, а сав 
овај посао урађен је од 1980 до 1990. године, без данашњих 
благодети информационо-комуникационих технологија 
(ИКТ). 

НСЗ овај документ користи од 1992. године, међутим, она 
је од тада за своје потребе наставила самостално ажурирање 
списка и шифарника из ЈНЗ, у складу са променама у обра-
зовном систему и техничко-технолошким и организационим 
променама у свету рада, односно променама код послодава-
ца. Запосленима у НСЗ углавном је познат „Приручник о еви-
денцијама у области рада“ из 1998., у ком се најобимнији део 
односи на класификацију занимања и систематски списак са 
шифрама занимања. 

- Национални стандард занимања осим списка назива 
занимања и њихових шифара треба да садржи и друге бит-
не податке о занимањима, као што су потребан ниво образо-
вања, конкретни послови и задаци, место обављања послова, 
средства за рад, посебни захтеви за обављање посла... Ови 
подаци су важни не само за посредовање у запошљавању, 
него и за професионално саветовање и каријерни развој, за 
планирање уписа нових генерација на образовне и студијске 
програме, за статистичка истраживања, попис становништ-
ва или класификовање, разврставање по личном обележју. 
Сем тога, обухват и разноврсност ових података показују 
колико је захтеван посао направити национални стандард о 
занимањима, са аспекта људских ресурса (стручњака), али и 
материјалних, организационих и временских ресурса. 

По свему судећи, ово су и разлози зашто у Србији не-
мамо новији документ о занимањима који би био званичан 
и општеважећи. Стога се често дешава да се појединци, ин-

ТЕМА БРОЈА   Сви подаци о незапосленим лицима налазе се у базама 
Јединственог информационог система НСЗ

Јединствена номенклатура занимања (ЈНЗ) 
из 1990. године, која се користи у Србији, 

објављена је као петотомно издање. На око 
2.500 страница садржи описе око 3.270 зани-

мања која су била део света рада.

ШТА СУ
ШТА СМО?
Да ли су избачена занимања за која 
више не постоји интересовање, као 
што је дактилограф? Потребно је 

преиспитати и кориговати систем 
класификације занимања. Уместо 

„стручне спреме“, данас се све чешће 
чује термин „квалификација“
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ституције и привредни субјекти обраћају аналитичару за-
нимања у НСЗ, како би добили стручно тумачење у вези са 
занимањем, уређењем систематизације послова и слично. 
Нажалост, нисмо у могућности адекватно да помогнемо, јер 
се проблематиком занимања у НСЗ бавимо искључиво са 
становишта интерног уређења - сматра Лазић.

Превазиђена и нова занимања
Иако постоји потреба друштвених корисника за ажур-

ним информацијама о занимањима (министарства, фондови, 
статистика, запошљавање...), осим интерне класификације 
НСЗ, у Србији не постоји организовани систем праћења про-
мена у свету рада и образовања са аспекта праћења зани-
мања. После 1990. године у Србији није донет закон или од-
лука надлежног органа којим се именује носилац задужења, 
одређују учесници и задаци, начин финансирања и друге 

кључне одреднице за израду и праћење проблематике зани-
мања, па не постоји ни правни основ за израду националног 
стандарда о занимањима. 

У два наврата (2009-2011. и 2012-2014.), по једном до-
маћем и једном ЕУ пројекту, предмет истраживања су била 
занимања у Србији и њихово класификовање у складу са 
међународним стандардом ИСЦО-08 (стандард Међународне 
организације рада из 2008. године). Међутим, резултати оба 
пројекта нису проверени у пракси, нити су изнети на увид 
стручној јавности, па се стога не може говорити о њиховој 
валидности. 

Током рада на овим пројектима запажене су одређене 
појаве, од којих је најочигледнија промена занимања у ИКТ 
сектору, пре свега због брзине промена и секторске експан-
зије. Специфичност ових занимања је не само у броју нових 
занимања или измени садржаја постојећих, већ и у њиховим 
називима који се креирају у англосаксонском говорном под-
ручју, па се често преузимају без превода на српски језик или 
се преводе врло рогобатно. Нажалост, ово запажање се све 
чешће односи и на занимања у другим секторима рада. 

- Друго запажање се односи на непостојање ранијих 
занимања. То је посебно осетљиво питање из више разлога 
методолошке природе. Недавно су нам постављена два пи-
тања: да ли су избачена занимања за које више не постоји 
интересовање, као што је рецимо дактилограф и да ли је спи-
сак нових занимања завршен? Прво питање већ сугерише да 
наведено занимање не постоји, само што о томе треба имати 
и ваљан доказ. Можемо констатовати да у нашим условима 

транзиција и промена власничке структуре није ни једна-
ко брза ни једнако ефикасна у целој Србији, јер се промене 
дешавају различито у географском смислу (север-југ), по 
делатностима (нискоакумулативни део привреде наспрам 
пропулзивних грана), као и по секторима делатности (пре-
ливање радне снаге из примарног и секундарног сектора де-
латности у квартарни-сектор знања и информатике). 

Имамо, дакле, ситуацију да је истоврсна производња 
или услуга заснована на различитим технологијама и опре-
ми, која од запослених захтева различите врсте или нивое 
знања, способности, компетенција. Ове различитости указују 
да је у примеру који следи реч о два занимања: унос и обраду 
текста неко обавља као дактилограф, јер су писаће машине 
и даље део наше свакодневнице, а неко други је оператер на 
рачунару. 

Овај пример показује да ревизија шифарника занимања 
не значи да треба „избацити“ јединице посматрања које нису 
актуелне, јер је периодичност њиховог појављивања флекси-
билна, а истовремено постоји могућност да је неко занимање 
реално присутно иако није утврђено да постоји, услед начина 
узорковања приликом истраживања или због сезонске (не)
активности - објашњава Лазић и напомиње да друго питање 
може бити и трик-питање, јер су промене у свету рада тако 
бројне, свеобухватне и интензивне у савременом добу, да се 
списак занимања никада не може завршити, као и да укупан 
број занимања није коначан, очекиван и предвидив тачан 
број. По његовим речима, промене су сталне, па такво мора 
бити и њихово праћење.

Усаглашавање са светом

Према мишљењу аналитичара занимања у НСЗ, стручној 
јавности је потребно презентовати резултате истраживања о 
занимањима добијене кроз наведена два пројекта, а затим 
кроз неки вид јавне расправе извршити корекције постојећих 
и израду нових материјала. Потребно је преиспитати и кори-
говати систем класификације занимања (настао као превод 
ИСЦО-08 стандарда прилагођен нашим условима). Описе 
постојећих занимања, који су резултат теренског рада више 
стотина запослених у НСЗ, треба проверити код послодаваца 
који нису били у узорку, као и утврдити делатности у којима 
узорак послодаваца није постојао или је био недовољно до-
бар, како би се побољшао обухват и повећао број занимања. 

- Све побројано захтева добру организацију, људе, новац, 
време и одговорност. Свакако треба нешто рећи и о перспек-
тиви пожељних активности у овој сфери. Да бисмо избегли 
ситуацију у којој се старост стандарда одређених појава мери 
деценијама, потребно је створити основу да НСЗ системски 
уреди употребу шифарника, класификација и стандарда бит-
них за њен рад. Потребно је и да НСЗ постане респектабилан 
друштвени учесник у једнозначној и стандардизованој при-
мени личних обележја (не само о занимању!) у службеним 
евиденцијама и комуникацији друштвених корисника - ис-
тиче Лазић. 

- Као земља кандидат за чланство у ЕУ, не смемо изгуби-
ти из вида ни међународни аспект ове тематике и препоруке 
о усклађивању домаћег законодавства са међународним 
стандардима. У том смислу, правци даљих активности могу 
бити двојаки: интерни - који подразумева развој, праћење и 
ажурирање у ЈИС НСЗ класификација, стандарда, регистара 
или шифарника који су у надлежности НСЗ и њихову импле-
ментацију у ЈИС НСЗ (за интерне потребе) и екстерни - који 
се односи на праћење примене класификација, стандарда, 
регистара или шифарника за које су надлежни други репу-
блички органи - институције и учествовање у њиховим ре-
визијама, као и праћење примене међународних стандарда 
о квалификацијама - EQF, образовању- ISCED и занимањима 
- ISCO, уз учешће у пројектима који се на њих односе, што би 
омогућило усклађивање праксе НСЗ у свакодневном раду - 
закључује Лазић.

У Србији не постоји организовани систем 
праћења промена у свету рада и образовања 

са аспекта праћења занимања.

(Приређено на основу ауторског текста
мр Ђорђа Лазића „Шта су - шта смо“)
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Национална служба за запо-
шљавање бележи пад броја 
незапослених у просеку за три 
одсто, у односу на исти период 

прошле године и сада их је на евиден-
цији 766.500. „То је податак који ра-
дује“, нагласио је директор НСЗ Зоран 
Мартиновић. Он је у изјави за „Танјуг“ 
рекао да је до смањења броја неза-
послених дошло у категоријама које 
се сматрају теже запошљивим - међу 
младима, особама без квалификација и 
особама које су на евиденцији дуже од 
годину дана, што се, како је рекао, сма-
тра дугим периодом.

„Ако посматрамо младе до 30 го-
дина, у овом тренутку има их нешто 
мање од 200.000 на нашој евиденцији, 
што је за 6,3 одсто мање у односу на 

исти период 
претходне го-
дине“, каже 
Мартиновић и 
додаје да је у 
прва три месе-
ца ове године 
запослено око 
52.000 особа са евиденције, а да међу 
њима 39 одсто чине млади до 30 годи-
на.

„То практично показује да ова 
популација лагано излази из статуса 
теже запошљивих у овој години“, казао 
је Мартиновић и подсетио на чињени-
цу да све земље у региону имају високу 
стопу незапослености младих, нарочи-
то узраста од 15 до 24 године.

„Постигли смо значајно смањење 
стопе незапослености младих, која је 
у ранијем периоду достизала и око 50 
посто, а сада износи око 42 одсто. У Хр-
ватској је око 46 одсто, у другим земља-
ма региона такође се креће између 40 и 
50 одсто, тако да делимо исту судбину 
када је у питању запошљавање мла-
дих“, рекао је Мартиновић.

У земљама ЕУ стопа незапосле-
ности младих креће се између 20 и 
25 одсто. Мартиновић је подсетио да 
је годинама уназад пракса била да у 
зимским месецима број незапослених 
лица на евиденцији НСЗ расте, али да 
је у првом кварталу ове године тај број 
ипак мањи у односу на претходне годи-
не (први квартал године).

„Позитиван показатељ је да ипак 
имамо смањење броја незапослених 
и повећано запошљавање у односу на 
исти период прошле године. Очекујемо 
да се тај тренд настави до краја године, 
поготово ако имамо у виду и долазак 

нових инвеститора који запошљавају“, 
каже Мартиновић.

Као пример је навео да је протекле 
недеље у Крупњу, у новој фабрици 
текстила „Џинси“, запослено 120 осо-
ба, управо из категорије младих до 30 
година и да се најављује запошљавање 
још 100 радника. Додао је и да је након 
ступања на снагу новог Закона о раду 
дошло до позитивних показатеља и 
промена на тржишту рада.

„Управо у летњим месецима, након 
ступања закона на снагу, повећан је 
проценат запошљавања са евиденције, 
што значи да је долазило до легали-
зације радно правног статуса великог 
броја лица која су радила у сивој зони. 
С друге стране, можемо рећи да се по-
већао и број незапослених на неодређе-
но време“, казао је директор НСЗ.

Када је у питању подршка запо-
шљавању, за мере активне политике 
запошљавања ове године опредељено 
је 2,8 милијарди, као и додатних 500 
милиона за запошљавање особа са ин-
валидитетом.

Мартиновић је подсетио и да је 
крајем марта расписан јавни позив за 
програме самозапошљавања за 3.130 
људи који имају намеру да покрену 
сопствени посао. За будуће предузет-
нике предвиђено је по 160.000 динара, 
односно 200.000 динара за особе са ин-
валидитетом.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   У Србији мање незапослених него прошле године

НЕЗАПОСЛЕНОСТ НА НИЗБРДИЦИ
У прва три месеца ове године запослено око 52.000 особа са евиденције. Пад 

незапослених за три одсто. На евиденцији НСЗ за 6,3 одсто мање млађих од 30 
година

До смањења броја незапослених дошло у 
категоријама које се сматрају теже запо-

шљивим - међу младима, особама без квали-
фикација и особама које су на евиденцији дуже 

од годину дана

 Јавни позиви приватном 
сектору 

   НСЗ је расписала јавне позиве за 
реализацију мера и програма запо-
шљавања, усмерених искључиво у 
приватни сектор, што значи да ће 
само предузетници и приватне ком-
паније моћи да конкуришу за државне 
повластице. Послодавци могу да кон-
куришу за субвенције за отварање 
нових радних места, затим за учешће 
у програмима стручне праксе и сти-
цања практичних знања или учешће у 
финансирању програма обуке.
Приоритет ће имати млађи од 30 годи-
на и старији од 50, вишкови запосле-
них, припадници ромске национално-
сти и особе са инвалидитетом.
„Овим пограмима и мерама током 
године биће обухваћено око 25.000 
људи“, истакао је Мартиновић.
Прецизирао је да је за отварање но-
вих радних места предвиђено 2.300 
субвенција, од чега 300 за запошља-
вање особа са инвалидитетом.
Мартиновић је најавио и расписивање 
позива за јавне радове на којима ће 
бити ангажовано 6.600 људи. „За раз-
лику од осталих програма, који су на-
мењени приватним послодавцима, у 
овом програму право учешћа имаће и 
државни органи, локалне самоупра-
ве, јавне службе и јавна предузећа“, 
рекао је Мартиновић за „Вечерње но-
вости“.
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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

378

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
Република Србија

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 
116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима 
- пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в.д. 
директор Управе за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У 

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финан-
сија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9

II Радна места које се попуњавају:

ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Референт - техничар за информатичку 
подршку

Одсек за техничку и системску подршку, Сектор за 
информационе технологије

1 извршилац

Услови: средње образовање информатичког, техничког или друштве-
ног смера или гимназија, положен државни стручни испит, познавање 
енглеског језика, познавање рада на рачунару и најмање 2 године рад-
ног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање општих рачунарских апликација, 
суштинских ИТ концепата, као и познавање законских прописа који 
регулишу област платног промета - усмено; познавање рада на рачу-
нару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - 
писмено (тестом); вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ

2) Референт - евидентичар у контроли
Одсек за јавна плаћања

1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гим-
назија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система - проверава се усмено; познавање рада на 
рачунару - проверава се практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

IV Место рада: Београд, Устаничка 130

ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР

3) Референт - евидентичар у контроли
Експозитура Доњи Милановац

1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гим-
назија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система - проверава се усмено; познавање рада на 
рачунару - проверава се практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

V Место рада: Доњи Милановац, Краља Петра 73

ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ

4) Референт - евидентичар у контроли
Експозитура Ћићевац

1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гим-
назија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система - проверава се усмено; познавање рада на 
рачунару - проверава се практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

VI Место рада: Ћићевац, Карађорђева бб

ФИЛИЈАЛА ПИРОТ

5) Референт - радно место за опште 
послове

1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гим-
назија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област канцеларијског пословања - проверава се усмено; познавање 
рада на рачунару - проверава се практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

VII Место рада: Пирот, Српских владара 87

ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

6) Референт - благајник
Експозитура Нова Варош

1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гим-
назија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област платног промета - проверава се усмено; познавање рада на 
рачунару - проверава се практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

VIII Место рада: Нова Варош, Карађорђева 59

ФИЛИЈАЛА НОВИ САД

7) Референт - евидентичар у контроли
Експозитура Тител

1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гим-
назија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система - проверава се усмено; познавање рада на 
рачунару - проверава се практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

IX Место рада: Тител, Главна 1

ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО

8) Референт - радно место за подршку 
корисницима

1 извршилац

Администрација и управа 



Бесплатна публикација о запошљавању 11  22.04.2015.  |  Број 618 |   

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гим-
назија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит; познавање енглеског језика и познавање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање области инсталирања, одржавања и 
администрирања системско-техничких компоненти информационог 
система, оперативних и других софтверских система, као и система за 
управљање базама података - усмено; познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - писмено 
(тестом); вештина комуникације - усмено.

X Место рада: Панчево, Масарикова 2

ФИЛИЈАЛА СОМБОР

9) Референт - евидентичар у контроли
Експозитура Апатин

1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гим-
назија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система - проверава се усмено; познавање рада на 
рачунару - проверава се практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

XI Место рада: Апатин, Српских владара 1

XII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија 
- Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком: „За 
јавни конкурс“.

XIII Лице које је задужено за давање обавештења: Сања 
Аврам, тел: 011/2927-504.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима:                                               држављан-
ство 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 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

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

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, провера оспособљености, знања и вештина у изборном 
поступку обавиће се почев од 18. маја 2015. године, са почетком у 9 
часова, у Београду, у просторијама Управе за трезор - Министарство 
финансија, Поп Лукина 7-9. 

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовреме-
но обавештени телефонским путем, на контакт бројеве које наведу у 
својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења 
сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт 
бројеве које наведу у својим пријавама.

Описе послова за сва радна места можете погледати на сајту Службе 
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

НАПОМЕНЕ

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кан-
дидати 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. Кандидати са положеним правосудним испи-
том уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен. Кандидати који конкуришу 
на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз 
коју од пријава су приложили тражена документа.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележ-
ника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене 
пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија - 
Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној 
табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

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

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА

На основу члана 54 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 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 запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-3228/2015 од 23. марта 2015. године, директор Канцеларије 
за сарадњу с медијима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ 
МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА

I Орган у коме се раднo местo попуњава: Канцеларија за сарадњу 
с медијима, Београд, Немањина 11 

II Радно место које се попуњава:

Радно место новинарa, звање саветник
Прес служба
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године; најмање три година радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: писање кратког новинарског информа-
тивног текста - практични рад (симулација); знање енглеског језика 
провераваће се писмено - превод текста са енглеског на српски језик; 
знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације провераваће се усмено на разговору. 

Администрација и управа 
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III Место рада: Београд, Немањина 11

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за сарадњу 
с медијима, 11000 Београд, Немањина 11, са назнаком „За јавни кон-
курс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Сања Груби-
шић, тел. 011/3610-155. 

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на 
радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, 
обавиће се почев од 07. маја 2015. године, са почетком у 9:00 часова, 
у просторијама Палатe „Србија“, (СИВ), Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2, (Источно крило), о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су достави-
ли у својим пријавама. 

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

VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошљавање

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија 
радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потвр-
де, решења, уговори из којих се види на којим пословима је кандидат 
радио).

НАПОМЕНА: Радни однос се заснива на неодређено време. Канди-
дат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже 
пробном раду од 6 месеци. Кандидат без положеног државног стручног 
испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања 
пробног рада. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, 
подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији овереној у општини, суду или од јавног бележника, као 
и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве 
биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

11000 Београд, Македонска 42

Административно - технички секретар
на одређено време од 12 месеци, због повећаног 

обима посла, у Одељењу за грађевинску инспекцију

УСЛОВИ: средња стручна спрема; коришћење рачунара; три године 
радног искуства на истим или сличним пословима. У радни однос може 
се примити лице које испуњава и опште услове: да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способ-
ност; да није осуђиван за кривично дело за безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве са потребним докази-

ма о испуњености општих и посебних услова, у оригиналу или овереној 
копији, подносе се Управи Градске општине Стари град, на наведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а о пријавама ће 
се одлучити у року од 15 дана од дана истека рока оглашавања.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
УПРАВА ОПШТИНЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
11000 Београд, Устаничка 53

Административно-технички секретар
у Кабинету, Служба за информисање, протокол и 

кабинет

УСЛОВИ: средња стручна спрема; 6 месеци радног стажа; положен 
стручни испит; познавање рада на рачунару. Кандидати за наведе-
но радно место треба да испуњавају и опште услове утврђене чл. 6 
Закона о радним односима у државним органима: да су држављани 
Републике Србије; да су пунолетни; да имају општу здравствену спо-
собност; да се у моменту оглашавања слободног радног места, против 
њих не води поступак пред истражним органима; да у моменту огла-
шавања слободног радног места нису осуђивани за кривична дела на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: пријава са биографијом, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома 
којом се потврђује стручна спрема, фотокопија радне књижице и друга 
документација у прилог доказивања стеченог радног искуства потреб-
ног за обављање послова оглашеног радног места, доказ о положеном 
стручном испиту за рад у државним органима, сертификат о позна-
вању рада на рачунару, уверење о здравственој способности, уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут истражни поступак 
и уверење надлежног органа управе да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, све у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова огласа подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на следећу адресу: Упра-
ва Градске општине Вождовац, Одељење за општу управу, Београд, 
Устаничка 53 или непосредно на писарници Управе општине, Београд, 
Устаничка 53. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
(у оригиналу или оверене фотокопије), као и неблаговремене, нера-
зумљиве и недопуштене пријаве, неће се разматрати и биће одбачене. 
Сви изрази, појмови, именице, прилози и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.

ЧАЧАК
ОПШТИНА ЛУЧАНИ

ОПШТИНСКА УПРАВА
Лучани, Југословенске армије 5

Послови борачко-инвалидске заштите и 
избеглице

на одређено време од три месеца, због повећаног 
обима посла

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 и економске науке по 
четворогодишњем наставном плану, односно завршене основне сту-
дије на правном факултету, односно економском факултету, у трајању 
од најмање четири године; познавање рада на персоналним рачунари-
ма. Поред посебних услова, кандидат мора имати једну годину радног 
искуства и положен државни стручни испит. 

Послови канцеларијске контроле за правна 
лица и предузетнике

на одређено време од шест месеци, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном 
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пољу друштвено-хуманистичких наука, област економских наука по 
четворогодишњем наставном плану, односно завршене основне сту-
дије на економском факултету у трајању од најмање четири године, 
познавање рада на персоналним рачунарима. Поред посебних услова, 
кандидат мора имати једну годину радног искуства и положен државни 
стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Зако-
на 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 доказима о испуња-
вању услова, који не могу бити старији од шест месеци, подносе се у 
оргиналу или овереној фотокопији, Општинској управи Општине Луча-
ни, Југословенске армије 5, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА 

Ивањица, Венијамина Маринковића 1
тел. 032/664-760

Радно место на персоналним пословима
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 правном факултету у трајању од најмање 
четири године, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање једна година радног искуства.

Радно место на припреми и изради 
развојних пројеката

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-науч-
ном пољу друштвено-хуманистичких наука, област економске науке, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно завршен економски факултет у трајању од 4 године, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, организационе спо-
собности у изради пројеката и најмање једна година радног искуства. 

ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидати треба да 
испуњавају и услове из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 
34/01, 39/02, 49/05... и 23/13). Уз пријаву кандидати подносе следећу 
документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стеченом 
образовању, доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или 
потврда о радном искуству), уверење о положеном стручном испиту за 
рад у органима државне управе, личну и радну биографију. Уверење 
да кандидат није осуђиван прибавља надлежни орган по службеној 
дужности. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат. Рок за 
пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве са комплетном документацијом достављају 
се поштом, на адресу: Општинска управа Општине Ивањица, Венија-
мина Маринковића 1, 32250 Ивањица или непосредно преко писар-
нице Општинске управе, са назнаком: „За јавни оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА 

Ивањица, Венијамина Маринковића 1
тел. 032/664-760

Радно место инспектора канцеларијске 
контроле за физичка лица

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 и економ-

ске науке, односно завршене основне студије на правном или економ-
ском факултету у трајању од најмање четири године, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, најмање једна година рад-
ног искуства. Поред наведених посебних услова, кандидати треба да 
испуњавају и услове из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 
34/01, 39/02, 49/05... и 23/13). Уз пријаву кандидати подносе следећу 
документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стеченом 
образовању, доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или 
потврда о радном искуству), уверење о положеном стручном испиту за 
рад у органима државне управе, личну и радну биографију. Уверење 
да кандидат није осуђиван прибавља надлежни орган по службеној 
дужности. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат. Рок за 
пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве са комплетном документацијом достављају 
се поштом, на адресу: Општинска управа Општине Ивањица, Венија-
мина Маринковића 1, 32250 Ивањица или непосредно преко писар-
нице Општинске управе, са назнаком: „За јавни оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

35000 Јагодина, Краља Петра I бр. 6

Одржавање информационих система
у Градској управи за друштвене делатности, на 

одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, елек-
тротехничка школа или информатичка школа, положен испит за рад 
у органима државне управе и најмање шест месеци радног искуства 
у струци.

Рачуноводство и књиговодство
у Градској управи за друштвене делатности, на 

одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, еко-
номска школа, гимназија или култура и јавно информисање, положен 
испит за рад у органима државне управе и најмање шест месеци рад-
ног искуства.

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

КИКИНДА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

24420 Кањижа, Дамјанићева 2
тел. 024/874-733

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пуноле-
тан; да има општу здравствену способност; да има минимално VII сте-
пен стручне спреме образовно-васпитног профила; да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу; да поседује искуство у руковођењу у обра-
зовно-васпитном раду, у вођењу пројеката у области образовања и у 
разним облицима стручног усавршавања; да познаје језике који су у 
службеној употреби у општини Кањижа; да познаје бар један страни 
језик; да познаје рад на рачунару. Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља следећу документацију: биографију, мотивационо писмо, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену копију не старију од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или неоверену 
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копију), лекарско уверење, диплому или оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем факултету, уверење о некажњавању од 
надлежног МУП-а, према месту пребивалишта лица, услов да поседује 
искуство у руковођењу у образовно-васпитном раду, у вођењу пројека-
та у области образовања и у разним облицима стручног усавршавања 
се доказује навођењем (у биографији) установа или организације које 
могу да потврде да кандидат испуњава наведене услове. Познавање 
језика у службеној употреби у општини Кањижа и једног страног језика 
биће проверено усмено, приликом разгова са кандидатом. Познавање 
рада на рачунару ће се проверити практичним путем. Рок за пријаву 
на конкурс је 15 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са прилозима, у затвореној коверти, доставити на горенаве-
дену адресу установе, са назнаком: „Конкурс за избор директора - не 
отварати“. Додатне информације могу се добити на телефон: 024/874-
733.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ КНИЋ

34240 Кнић
тел. 034/510-113

Начелник Општинске управе Општине 
Кнић

на период од 5 година

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за заснивање радног одно-
са прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“ бр. 48/91, 69/91, 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, 83/05 - испр. др. закона и 23/13 - Одлука УС); да је 
држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способ-
ност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним 
за обављање послова у државном органу. Кандидат мора да испуња-
ва и услове прописане чл. 54 став 2 Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14); завршен правни факултет, (под 
завршеним факултетом не подразумева се факултет са трогодишњим 
студијама); положен испит за рад у органима државне управе и нај-
мање 5 година радног искуства у струци. Кандидат уз пријаву са 
биографијом подноси следећа документа, у оригиналу или овере-
ној фотокопији: диплому о завршеном правном факултету, уверење 
о положеном државном испиту или доказ о положеном правосудном 
испиту, доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС, уверење о здравственој способности 
(накнадно по доношењу одлуке о избору кандидата), уверење да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (издато након објављивања огласа) и уве-
рење надлежног суда да против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница (издато након објављивања огласа). Пријаве на 
оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа, на адресу: Општинско веће Општине Кнић 
- Комисија за избор кандидата за начелника Општинске управе Кнић, 
поштом или се могу предати на писарници Општинске управе Општине 
Кнић. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Општинско веће ће акт о постављању начелника Општинске 
управе донети у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава. 

КРАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима информисања
на одређено време до 12 месеци, за рад у Одсеку за 
послове председника општине и Општинског већа, 

Општинске управе Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у 
образовном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године - политиколошки, 
правни факултет, филозофски или економски факултет и најмање 1 

година радног искуства у струци. Поред наведених услова, потребно је 
да кандидати испуњавају опште услове предвиђене чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), и то: да су држављани Републике 
Србије; да су пунолетни; да имају општу здравствену способност; да 
имају прописану стручну спрему; да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месци или за кажњи-
во дело које их чини неподобним за обављање послова у државном 
органу; да испуњавају друге услове предвиђене законом, другим про-
писима или актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве 
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се Општинској 
управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима шефа Службе за 
послове Скупштине општине

на одређено време до 12 месеци, за рад у Служби 
за послове Скупштине општине, Општинске управе 

Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука - правне науке и 
економске науке, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - правни факултет или економски факултет, положен 
испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног 
искуства у струци. Поред наведених услова, потребно је да кандидати 
испуњавају опште услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 
34/01, 39/02 и 49/05), и то: да је држављанин РС; да је пунолетан; да 
има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним 
за обављање послова у државном органу; да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
услова подносе се Општинској управи Општине Врњачка Бања, Круше-
вачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима пројектанта 
програмера

на одређено време до повратка одсутног радника, за 
рад у Одсеку за ИТ, ГИС и комуникације, Општинске 

управе Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
у образовном пољу техничко-технолошке науке - ФОН, електротех-
ничке, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - факултет организационих наука, ЕТФ, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године - факултет организа-
ционих наука и најмање 1 година радног искуства у струци. Поред 
наведених услова, потребно је да кандидати испуњавају опште усло-
ве предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), 
и то: да је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравстве-
ну способност; да има прописану стручну спрему; 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; да испуњава друге услове утврђене законом, другим 
прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Прија-
ве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се Општинској 
управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/714-674

Шеф буџетске инспекције, ревизије и 
интерне контроле

УСЛОВИ: кандидат треба да има стечено високо образовање из области 
правних или економских наука на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, 5 година радног искуства и положен 
државни стручни испит. Поред посебних услова, кандидат треба да 
испуњава услове из члана 6 Закона о радним односима у државним 
органима: да је држављанин Републике Србије; да има општу здрав-
ствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које је га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве 
на оглас са документацијом подносити на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ЛОЗНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА ЉУБОВИЈА

15320 Љубовија, Војводе Мишића 45
тел. 015/561-411

Просветни инспектор
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије или специјалистичке академске студије) 
или стечено одоговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена - основне академске или основне струковне студије, односно 
високо образовање стечено на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, а које је у погледу права која из њега произилазе 
изједначено са академским називом мастер, VII/1 степен стручне спре-
ме просветног смера, правни факултет, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе и 3 године радног искуства. Општи услови 
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службе-
ни гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): да је кан-
дидат држављанин РС, да има општу здравствену способност, да има 

прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривична дела на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве 
са доказима о испуњености услова подносе се на адресу Општинске 
управе Општине Љубовија, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА

УПРАВА
18000 Ниш, Париске комуне бб

Начелник Управе Градске општине 
Медијана

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен правни факултет; поло-
жен испит за рад у органима државне управе; најмање 5 година рад-
ног искуства на пословима правне струке; да је кандидат државља-
нин Републике Србије, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Уз пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о стеченој стручној спреми и положеном стручном 
испиту; доказ о радном искуству; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности (прилаже изабрани кандидат, пре сту-
пања на рад); уверење да кандидат није осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Пријаве и доказе 
о испуњености услова из огласа кандидат може доставити лично или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Послови протокола
у Одељењу за послове Кабинета председника 

Градске општине и заједничке послове, у Управи 
Градске општине Медијана, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: факултет друштвеног смера и нај-
мање једна година радног искуства. Поред општих услова, кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове: да су држављани РС; да су 
пунолетни; да имају општу здравствену способност; да имају прописа-
ну стручну спрему; да нису осуђивани за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за обављање послова у државном органу; да испуња-
вају друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о 
систематизацији радних места у органу. Учесници огласа дужни су 
да уз пријаву приложе оверену фотокопију дипломе и друге доказе о 
испуњености посебних услова из огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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НОВИ С А Д
Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

тел. 021/4874-842, факс: 021/4874-742
ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

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

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА КАПИТАЛНА 

УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за капитална 
улагања Аутономне Покрајине Војводине

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за реализацију плаћања 
и праћење капиталних улагања

на одређено време због повећаног обима посла, до 
31.12.2015. године

1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља мање сложене послове у 
одељењу; аналитичка евиденција програма и пројеката; учество-
вање у раду Комисије за јавне набавке; праћење и извештавање из 
делокруга рада Одељења; контрола и фотокопирање докумената за 
плаћање; вођење аналитичке евиденције реализације капиталних 
улагања; израда кварталних и годишњих извештаја из надлежности 
Одељења; финансијска реализација одобрених програма и пројеката; 
извештавање о извршеним плаћањима; одговара за благовремено, 
законито и квалитетно обављање послова; одговоран је за правилну 
примену утврђених метода рада и поступака; припрема информације 
и документацију за израду тромесечних, шестомесечних и годишњих 
извештаја и анализа из делокруга рада Одељења; обављање осталих 
послова по налогу директора, заменика директора, помоћника дирек-
тора и начелника Одељења.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: стечено 
високо образовање из научне, односно стручне области економских 
наука или у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких 
наука на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и завршеним приправничким стажом, односно са 
најмање годину дана радног стажа у струци и положеним државним 
стручним испитом или са најмање 5 година радног стажа у покрајин-
ској управи и положеним државним стручним испитом, са стеченим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне академ-
ске студије) и са најмање 4 године радног стажа у струци, положеним 
државним стручним испитом или са најмање 5 година радног стажа у 
покрајинској управи и положеним државним стручним испитом.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата 
доноси директор Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине 
Војводине. 

6. Meсто рада: Нови Сад.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве 
је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави 
организација надлежна за послове запошљавања у огласним новина-
ма „Послови“. Рок почиње да тече 23. априла 2015. године, а истиче 
30. априла 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за капитална ула-
гања Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 25, 
21000 Нови Сад. 

9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Пред-
раг Живановић, телефон: 021/4881-751 и Иванка Иличић, телефон: 
021/4881-751. 

10. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас у којој је 
потребно навести тачну адресу становања, контакт телефон и назив 
радног места на које се подноси пријава; Curriculum Vitae - радна био-
графија; уверењe о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске 
личне карте; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван 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; доказ о стручној спреми према условима радног мес-
та (оригинал или оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном 
државном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о стеченом 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); фотокопија радне књижице;

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекар-
ско уверење о општој здравственој способности, не старије од 6 месе-
ци. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, на начин 
предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве 
пријаве, неће се узимати у разматрање.  

11. Датум оглашавања: 22. април 2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање 
људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној 
табли Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине 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
тел. 021/4874-842, факс: 021/4874-742

ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

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

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА КАПИТАЛНА 

УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за капитална 
улагања Аутономне Покрајине Војводине

2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник II за 
реализацију плаћања и праћење 

капиталних улагања
на одређено време, замена одсутног запосленог

1 извршилац

3. Опис послова радног места: аналитичка евиденција програма и 
пројеката; обавља сложеније послове у области праћења капиталних 
улагања; праћење и извештавање из делокруга рада Сектора; контро-
ла докумената за плаћање; пријем и контрола средстава обезбеђења 
плаћања; вођење аналитичке евиденције реализације капиталних ула-
гања; вођење аналитичке евиденције по кредитима; припрема доку-
ментацију за плаћања за Секретаријат за финансије, Сектор за трезор; 
израда кварталних и годишњих извештаја из надлежности Одељења; 
води евиденцију о извршеним плаћањима по изводу трезора; одго-
вара за благовремено, законито и квалитетно обављање послова; 
учествовање у раду Комисије за јавне набавке; по потреби учествује у 
раду стручних тела Управе; одговара за правилну примену утврђених 

Администрација и управа 
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метода рада и поступака; припрема информације и документацију за 
израду тромесечних, шестомесечних и годишњих извештаја и анализа 
из делокруга рада Одељења; обављање осталих послова по налогу 
директора, заменика директора, помоћника директора и начелника 
Одељења.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне области економских нау-
ка на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године; најмање 5 година радног стажа у струци; 
положен државни стручни испит.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата 
доноси директор Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине 
Војводине. 

6. Meсто рада: Нови Сад.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве 
је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави 
организација надлежна за послове запошљавања у огласним новина-
ма „Послови“. Рок почиње да тече 23. априла 2015. године, а истиче 
30. априла 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за капитална ула-
гања Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 25, 
21000 Нови Сад. 

9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Пред-
раг Живановић, телефон: 021/4881-751 и Иванка Иличић, телефон: 
021/4881-751.

10. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потреб-
но навести тачну адресу становања, контакт телефон и назив радног 
места за које се подноси пријава; Curriculum Vitae - радна биографија; 
уверењe о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); фото-
копија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте; 
уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; 
доказ о стручној спреми према условима радног места (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном државном струч-
ном испиту (оригинал или оверена фотокопија); доказ о стеченом рад-
ном 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); фотокопија радне књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекар-
ско уверење о општој здравственој способности, не старије од 6 месе-
ци. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на начин 
предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве 
пријаве на оглас, неће се узимати у разматрање.  

11. Датум оглашавања: 22. април 2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање 
људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној 
табли Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине 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
тел. 021/487-48-42 факс: 021/487-47-42

ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

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

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ 

ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНУ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински заштит-
ник грађана - омбудсман

2. Радно место које се попуњава:

Виши стручни сарадник за заштиту 
људских права

на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: прецизно обавља одређене али сло-
жене опште правне и студијско-аналитичке послове у којима се при-
меном утврђених метода рада, поступака или стручних техника пружа 
стручна подршка запосленима који раде послове у вишим звањима и 
сам поступа по поднетим притужбама грађана и у случајевима када 
је поступак покренут нa oснoву сaзнaњa из других извoрa применом 
домаћих прописа и међународних стандарда у заштити и унапређењу 
људских права у договору са покрајинским омбудсманом и заменицима 
омбудсмана, обавља послове на припреми организације или учешћу 
Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана на конференцијама, 
семинарима, састанцима и другим стручним скуповима који се баве 
заштитом људских права, обавља стручно-оперативне послове у вези 
са сарадњом са невладиним организацијама, синдикатима и другим 
организацијама које се баве заштитом и унапређењем људских пра-
ва, учествује у изради годишњег извештаја Покрајинског заштитника 
грађана - омбудсмана и обавља и друге одређене али сложене послове 
по налогу покрајинског омбудсмана, заменика омбудсмана и директора 
Стручне службе. Одговоран је за правилну примену утврђених метода 
рада, поступака и стручних техника, а самосталност у раду ограничена 
је редовним надзором покрајинског омбудсмана, заменика омбудсмана 
и начелника Одељења и њиховим општим и појединачним упутствима 
за решавање сложенијих методолошких, процедуралних или технич-
ких проблема.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: високо образо-
вање на правним, социолошким, педагошким, психолошким, филозоф-
ским или политичким  студиjaмa другoг стeпeнa (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије) или основне сту-
дије у трајању од најмање четири године и најмање три године радног 
стажа у струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспо-
собљености за рад на рачунару (ECDL STАRТ) и знање најмање једног 
страног језика или језика националне мањине који је у службеној упо-
треби у рaду oргaнa Аутoнoмнe Пoкрajинe Војводине.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата 
доноси Покрајински заштитник грађана - омбудсман. 

6. Meсто рада: Нови Сад.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве 
је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави 
организација надлежна за послове запошљавања у огласним новина-
ма „Послови“. Рок почиње да тече 23. априла 2015. године, а истиче 
30. априла 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински заштитник 
грађана - омбудсман, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад. 

9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Ната-
ша Станишић, самостални стручни сарадник I за заштиту људских пра-
ва, начелник Одељења, телефон: 021/4874-144.

10. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно 
навести тачну адресу становања и контакт телефон; Curriculum Vitae 
- радна биографија; уверењe о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија); фотокопија личне карте, односно испис очитане био-
метријске 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 неподобним за обављање послова 
у државном органу; доказ о високој стручној спреми према условима 
радног места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); уверење о 
положеном државном стручном испиту (оригинал или оверена фото-
копија); доказ о стеченом радном стажу у струци (потврде, решења, 
уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима 
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и са којом стручном спремом је стечен радни стаж); фотокопија рад-
не књижице; потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL 
START); доказ о знању најмање једног страног језика или језика нацио-
налне мањине који је у службеној употреби у раду органа Аутономне 
Покрајине Војводине.

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

11. Датум оглашавања: 22. април 2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање 
људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на оглас-
ној табли Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и у гласилу 
организације надлежне за послове запошљавања.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ

21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића  2
тел. 021/770-075

Оглас за начелника Општинске управе Бач, објављен у пуб-
ликацији „Послови“ 08. априла 2015. године, мења се у року 
трајања огласа, који исправно треба да гласи: 8 дана. Такође, 
мења се у погледу уверења о некажњавању надлежног суда 
и уверења полицијске управе и исправно треба да стоји: „да 
уверења суда и полицијске управе нису старија од 6 месеци“. 
У осталом делу оглас остаје непромењен.

ПАНЧЕВО
ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за правне послове у области 
легализације

на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама другог сте-
пена из научне области правних наука (дипломске академске студије - 
мастер, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства, позна-
вање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе. Општи услови: да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије, да је пунолетан, да поседује 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 Градској управи. Пријаве на оглас за заснивање 
радног односа на одређено време са доказима о испуњавању услова 
у погледу општих и посебних услова из огласа, осим доказа о општој 
здравственој способности и положеном стручном испиту за рад у орга-
нима државне управе, подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова из огласа могу се предати лично у Градском услужном центру 
или путем поште на адресу: Градска управа Града Панчева, Трг краља 
Петра I бр. 2-4.

ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

26310 Алибунар, Трг слободе 4

Заменик начелника Општинске управе 
Општине Алибунар

за постављање на период од пет година

УСЛОВИ: Општи услови: да је држављанин/држављанка Републике 
Србије, да је пунолетан/пунолетна, да има општу здравствену способ-
ност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван/осуђивана 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци, или за кажњиво дело које га/је чини неподобним/неподобном за 
обављање послова у државном органу. Доказ из тачке 3 доставља кан-
дидат који буде постављен. Посебни услови за рад на радном месту су: 

висока стручна спрема - VII степен стручне спреме, дипломирани прав-
ник/дипломирана правница, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе - државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци. Кандидати подносе: пријаву на оглас, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, доказ 
о прописаној стручној спреми, доказ да нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које их чини неподнобним за обављање послова 
у државним органима, доказ о положеном стручном испиту за рад у 
органима државне управе, доказ о потребном радном искуству. Доказ 
о поседовању опште здравствене способности доставља само канди-
дат/киња који/а буде постављен/а на функцију заменика начелника 
Општинске управе. Пријаве се подносе у року од 8 дана од објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“, на следећу адресу: Општин-
ска управа Општине Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са 
назнаком: „За Комисију - конкурс за избор заменика начелника ОУ“. 
Рок за подношење пријаве рачуна се од првог наредног дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНА БЛАЦЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
18420 Блаце, Карађорђева 4

Приправник на пословима органа општине
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне 
студије или специјалистичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године - дипломирани правник. Уз 
пријаву на оглас кандидат треба да приложи: оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу и уверење о здравственој способности. Рок за подношење 
пријаве је 5 дана од дана објављивања огласа на наведену адресу.

Приправник на пословима трезора
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне 
студије или специјалистичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године - дипломирани економиста. 
Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи: оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу и уверење о здравственој способности. Рок за подношење 
пријаве је 5 дана од дана објављивања огласа, на наведену адресу.
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ШАБАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ШАБАЦ

15000 Шабац, Мачванска 76
тел. 015/344-462

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора центра за социјални рад може бити именован 
држављанин Републике Србије који је стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и да има 
најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс, 
са радном биографијом, кандидат је дужан да поднесе програм рада 
за мандатни период на који се врши избор, оверену фотокопију дипло-
ме о стручној спреми, потврду о радном искуству у струци, уверење о 
држављанству, уверење суда да није осуђиван и да се против њега не 
води кривични поступак. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

ВАЉЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Оглас објављен 18.03.2015. године у публикацији „Послови“ 
поништава се за радно место: послови књиговодства буџе-
та друштвених делатности, на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене. У осталом делу оглас остаје 
непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА

ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ
ГРАДА ВАЉЕВА

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

Оглас објављен 18.03.2015. године у публикацији „Послови“ 
за радно место: послови буџета и финансирања друштвених 
делатности, на одређено време од 12 месеци, поништава се у 
целости.

ВРАЊЕ
ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД

ОПШТИНСКА УПРАВА 
17540 Босилеград, Георги Димитрова 82

тел. 017/877-337

Матичар
за матично подручје Назарица, на одређено време

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, на основним струковним сту-
дијама, односно на студијама у трајању од 3 године; положен посебан 
стручни испит за матичаре; овлашћење за обављање послова матича-
ра; положен државни стручни испит; радно искуство од годину дана.

Извршилац на пословима утврђивања, 
наплате и контроле локалних јавних 

прихода
на одређено време

УСЛОВИ: виша стручна спрема економског смера; радно искуство од 
годину дана; положен државни стручни испит.

Извршилац на пословима референта
за рад са месним заједницама са подручја МК 

Назарица и МК Бранковци и на пословима помоћног 
радника у МК Назарица

на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, четврти степен; радно искуство од 
годину дана.

Извршилац на пословима организовања 
рада на селекцији, производњи и промету 

квалитетне приплодне стоке
на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани инжењер пољопривре-
де за сточарство; радно искуство од годину дана.

Извршилац на пословима трезора
у Општинској управи, на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани економиста; радно 
искуство од годину дана; положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пуно-
летно лице; 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 посло-
ва у државним органима. Пријаве на оглас са доказима о испуња-
вању општих и посебних услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Општинска управа 
Општине Босилеград, Георги Димитрова 82, 17540 Босилеград, са наз-
наком: „Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Избор кандидата извршиће се најкасније у року од 15 
дана од дана истека рока за оглашавање, о чему ће кандидати бити 
обавештени.

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 115
тел. 017/651-103

Приправник
у Одељењу опште управе, на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер; приправнички стаж 
траје 6 месеца. Поред горенаведених посебних услова, кандитат треба 
да испуњава и следеће услове из члана 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да има про-
писану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве на оглас неће 
се разматрати. Пријаве се подносе на адресу: Општина Бујановац - 
Општинска управа, 17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 115 или се 
непосредно предају у писарници Општинске управе Бујановац, на исту 
адресу. Контакт телефон: 017/651-103.

Администрација и управа 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ВРШАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 13

тел. 013/839-689

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је сте-
као високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и 
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломи-
рани социјални радник; да има најмање пет година радног искуства у 
струци; да поседује организаторске способности; да није осуђиван и да 
се против њега не води кривични поступак; да поднесе програм рада 
за мандатни период на који се врши избор. Рок за подношење пријава 
и прописане документације је 15 дана од дана објављивљања. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу. 

 Трговина и услуге

„БЕТРАТРАНС“ Д.О.О.
ЗА ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКУ,
ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ
11080 Земун, Пазовачки пут 14-16

e-mail: office@betra.co.rs

Спремачица - кафе куварица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Заинтере-
совани кандидати своје биографије могу слати на горенаведену адресу 
или на и-мејл: office@betra.co.rs. Рок за подношење пријава је 5 дана 
од дана објављивања. Све додатне информације могу се добити путем 
телефона: 063/437-693, Мирјана Јеремић.

МАРИНА АНТОНИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ
11000 Београд, Булевар Краља Александра 79

(Канцеларија 34 и 35)
тел. 011/344-0817, 060/6677-762

Приправник - волонтер
2 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је стекао 
диплому правног факултета - дипломирани правник; да се против кан-
дидата не води истрага за кривично дело, односно да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. 
Пријаве послати на и-мејл адресу: izvrsenje.antonic1@gmail.com. Рок за 
конкурисање: 30.04.2015. године. Канцеларија извршитеља ће кон-
тактирати само кандидате који уђу у ужи избор. Одабир кандидата се 
заснива на подацима из биографије. Конкурс је отворен за све који 
испуњавају утврђене услове. Место, дан и време провере оспособље-
ности, знања и вештина у поступку одабира кандидата ће се утврдити 
накнадно, о чему ће кандидати који уђу у ужи избор бити појединачно 
обавештени. Са кандидатима који буду изабрани закључује се уговор 
о стручном оспособљавању ради обављања приправничког стажа за 
полагање стручног испита за извршитеља.

SHOW ROOM ENTERIJER
21000 Нови Сад, Бранислава Нушића 17

тел. 062/1735-217
e-mail: borislavrailic@gmail.com

Столар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању столар за декор и умет-
ничке предмете од дрвета, столар за монтажу, оправке и одржавање, 
пожељно возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 062/1735-217. Рок за пријављивање на конкурс је до 
04.05.2015. године.

СТР „БИО НЕВЕН“
21000 Нови Сад, Павла Папа 37

тел. 064/1441-740, e-mail: kista.blok@gmail.com

Трговац
3 извршиоца

УСЛОВИ: Потребан продавац у продавници здраве хране: III, IV степен 
стручне спреме, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook), пожељно радно искуство у продавници здраве хране 
(није неопходно). Јављање кандидата на контакт телефон: 064/1441-
740. Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана.

DOO „CARUSO“ NOVI SAD
21000 Нови Сад, Косовска 26б

тел. 063/504-228

Техничар на линији техничког прегледа 
возила

2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању. 
Јављање кандидата лично, на горенаведену адресу, радним данима, 
од 08.00 до 09.00 часова.

Издавање регистрационих налепница
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани прав-
ник, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook), енглески језик - средњи ниво, пробни рад 1 месец. Јављање 
кандидата на горенаведену адресу, радним данима, од 08.00 до 09.00 
часова. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 24.04.2015. године.

„ПРЕМИУМ“ ДОО 
24220 Чантавир, Јожефа Атиле 1

тел. 024/680-580, 063/394-412

Касир
2 извршиоца

Точилац нафтних деривата
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, 
без обзира на радно искуство. Рад у сменама, пробни рад 3 месеца. 
Јављање кандидата на горенаведени контакт телефон. Оглас је отво-
рен до 08.05.2015. године.

ТР „МИЛОШ МАРКЕТ“
11080 Земун, Марије Бурсаћ 23ц

тел. 065/225-9593

Трговац
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, радно искуство 6 месеци у 
траженом занимању. Заинтересовани кандидати се могу пријавити на 
број телефона 065/225-9593, у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES DOO 
BEOGRAD

Београд - Раковица, Патријарха Јоаникија 2а
тел. 011/3933-345
office@sistemfps.rs

ИТ техничар
Опис посла: инсталира и врши конфигурацију система и апликатив-
них софтвера на рачунарима корисника; одговоран је за сервисирање 
рачунара корисника; пружа помоћ корисницима у раду.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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УСЛОВИ: средња стручна спрема (техничка и друга струка); 1 годи-
на радног искуства на сличним пословима; средњи ниво познавања 
енглеског језика; напредно коришћење MS Office пакета; возачка доз-
вола Б категорије; да лице није под истрагом и да није кажњавано. 
Пријаве се достављају електронски, на адресу: m.colic@sistemfps.rs, до 
попуне. Јављање кандидата на контакт телефон: 011/3933-399, локал 
110.

Координатор за технички развој
Опис посла: прати процес изградње/реновирања објеката у складу са 
уговорима, постављеним роковима и буџетом; израђује план финан-
сирања и извођења радова по фазама из уговорене динамике радова; 
учествује у примопредаји радова, техничком пријему и изради окон-
чаних записника; организује послове стручног, директног и инвес-
титорског надзора; управља интерним тимом за отварање објеката; 
координира рад служби подршке; ангажован на пословима отварања 
и реновирања објеката.

УСЛОВИ: ВСС, дипломирани машински инжењер смер термотехни-
ка; 3 године радног искуства на сличним пословима; напредни ниво 
познавања енглеског језика; напредно коришћење MS Office пакета; 
пожељна сертификација у управљању пројектима; возачка дозвола Б 
категорије; да лице није под истрагом и да није кажњавано. Пријаве 
се достављају електронски, на адресу: m.colic@sistemfps.rs, до попуне. 
Јављање кандидата на контакт телефон: 011/3933-399, локал 110.

Руководилац кадровске службе
Опис посла: вођење кадровске евиденције запослених, пријава и одја-
ва у CROSO-у; одговоран је за израду појединачних аката за запослене 
на унапред припремљеним шаблонима; пружа помоћ руководиоцима 
у раду.

УСЛОВИ: IV до VII степен стручне спреме; 3 године радног искуства на 
истим или сличним пословима; напредно коришћење MS Office паке-
та; возачка дозвола Б категорије; да лице није под истрагом и да није 
кажњавано. Пријаве се достављају електронски, на адресу: m.colic@
sistemfps.rs, до попуне. Јављање кандидата на контакт телефон: 
011/3933-399, локал 110.

ПРОИЗВОДЊА ОДЕЋЕ
СТУДИО „МАНДАРИНА“

11000 Београд, Цара Јована Црног 4
тел. 061/192-1927

Шивач
на одређено време

УСЛОВИ: завршена текстилна школа III или IV степена стручне спреме 
за шивача текстила; радно искуство минимум 36 месеци.

Кројач
на одређено време

УСЛОВИ: завршена текстилна школа III, IV или V степен стручне спре-
ме за кројача; радно искуство минимум 36 месеци.

Комерцијалиста на терену
на одређено време

УСЛОВИ: завршен IV, V, VI/1 или VII/1 степен стручне спреме, без обзи-
ра на струку; радно искуство 12 месеци; теренски рад.

ОСТАЛО: Контакт особа Снежана Миладиновић. Јављање кандидата 
на контакт телефоне: 061/192-1927, 062/1767-052

„SABBA OFFICE“ DOO
24000 Суботица, Шандора Лифке 21

тел. 063/8296-040
e-mail: sabaknjigovodstvo@gmail.com

Књиговођа
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, минимум 
1 година радног искуства на траженим пословима. Заинтересовани 
кандидати могу послати радне биографије на горенаведену мејл адре-
су или да се јаве на горенаведени контакт телефон. Рок за пријаву: 
08.05.2015. године.

„ECOTIP TEDEX“ DOO
11080 Земун, Петра Кочића 6

тел. 011/2450-976

Шивач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, шивач или кројач, са минимум 6 
месеци радног искуства на траженим пословима. Заинтересовани кан-
дидати се могу пријавити путем телефона: 011/2450-976. Конкурс је 
отворен до попуне радног места.

„FINEST BREAD“ DOO
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 38-40

тел. 060/0122-360

Продавац - пекач
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, познавање 
енглеског језика (почетни ниво), пробни рад 2 месеца.

МИНГ КОВАЧНИЦА
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб

e-mail: vladica@mingbgd.com

Калионичар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: техничар термичке обраде мета-
ла; III степен стручне спреме: термообрађивач метала; пожељно рад-
но искуство на пословима термичке обраде метала; рад у сменама; 
ноћни рад; радно место са повећаним ризиком; обезбеђен превоз; 
пробни рад: 1 месец. Телефон за контакт: 063/481-763. Рок за пријаву: 
14.05.2015. године.

ПД „ФЕВФКИ“ ДОО АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Житковачки пут бб

тел. 018/808-404
e-mail: restoran.istanbul@yahoo.com

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; радно искуство на послови-
ма кувара: најмање 1 година; пробни рад: 3 месеца.

„АУТО ГЛАС ИВАНИЋ“ ДОО
21000 Нови Сад, Омладинских радних акција 18

тел. 062/793-003
e-mail: dragana@autostaklaivanic.rs

Административни радник
УСЛОВИ: IV, VI/2, VII/1 степен стручне спреме у занимању админи-
стративни техничар, економиста, дипломирани економиста, основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), сертифи-
кат MOS - Microsoft Office Specialist, енглески језик - виши или конверза-
цијски ниво, пробни рад 1 месец. Слање пријаве за запослење мејлом. 
Јављање кандидата на контакт тел. 062/793-003. Рок за пријављивање 
је 30.04.2015. године.

 Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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DOO „BIG-TRADE“
21000 Нови Сад, Аркадија Варађанина 5

тел. 021/6413-619
e-mail: bigtrade@neobee.net

Возач доставног возила
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању возач теретња-
ка, возачка дозвола Ц и Е категорије, минимум једна година радног 
искуства на пословима возача, пробни рад 3 месеца. Слање пријаве за 
запослење мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 021/6413-619. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана.

DOO „BIG-TRADE“
21000 Нови Сад, Аркадија Варађанина 5

тел. 021/6413-619
e-mail: bigtrade@neobee.net

Помоћни радник у кланици
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: I степен, лица без занимања и стручне спреме, 6 месеци рад-
ног искуства у кланици, пробни рад 3 месеца. Слање пријаве за запос-
лење мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 021/6413-619. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана.

„TIPEX AS“ DOO
21000 Нови Сад, Васе Стајића 34/5

тел. 064/1629-182
e-mail: tipexas@gmail.com

Бравар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању бравар, монтер - 
инсталатер, лимар, заваривач - резач гасом, радно искуство у струци. 
Јављање кандидата на контакт тел. 064/1629-182. Рок за пријављи-
вање је 26.04.2015. године.

JOVANOVIĆ I SINOVI - MASTER FOOD DOO 
24300 Бачка Топола, Максима Горког 7

e-mail: masterfood@stcable.rs

Трговац - месар
за рад у Суботици, на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме трговачке или прехрамбе-
не струке, пожељно радно искуство на истим и сличним пословима, 
рад у сменама. Пробни рад 3 месеца. Заинтересовани кандидати могу 
послати радне биографије на горенаведену и-мејл адресу. Оглас остаје 
отворен до 15.05.2015. године.

          Mедицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ - ИВАЊИЦА

тел. 032/662-260, 662-261
e-mail: dirzavod@EUnet.rs; anemija@EUnet.rs

Лекар опште медицине
за потребе Специјалне болнице на одређено време - 

једна година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни испит; уго-
вор о стручном волонтирању у установама истог или сличног профи-
ла; уговор о волонтирању са невладиним институцијама типа центара 
за радно ангажовање младих. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на адресу: 
Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица, 13. септембра 78, са 
назнаком: „Пријава на јавни оглас за пријем лекара опште медицине“. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију 

дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту. Предност ће имати кандидати који први 
пут заснивају радни однос. Кандидати који испуњавају услове могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (додатно образовање или оспособље-
ност - волонтирање). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580, 295-581

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за унутрашње болести - Одсек 

опште кардиологије, на одређено време до 
повратка привремено одсутне медицинске сестре са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: медицинска 
сестра - техничар општег смера, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове _________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН
Владичин Хан, Николе Тесле бб

тел. 017/473-055

Дипломирани правник
на одређено време од 2 месеца, са једном половином 

радног времена

УСЛОВИ: ВСС, дипломирани правник и најмање једна година радног 
искуства. Заинтересовани кандидати подносе следећу документа-
цију: 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 казне-
не евиденције да против кандидата није покренут кривични поступак 
за дела која га чине неподобним за посао правника и да није осуђен 
правоснажним судским решењем и доказ о стеченом радном искуству. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као 
и документа којима се доказује испуњеност услова за оглас (оверене 
фотокопије) достављају се на адресу: Дом здравља, Николе Тесле бб, 
17510 Владичин Хан (Правној служби). Рок за пријављивање на оглас 
је осам дана од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186, локал 103

Возач
на одређено време од 6 месеци због повећаног 

обима посла, у Служби хитне медицинске помоћи са 
санитетским превозом

2 извршиоца

Опис послова: превози пацијенте, помаже пацијенту при уласку и 
изласку санитетског возила; стара се о техничкој исправности, без-
бедности, опремљености и хигијени возила; води прописану докумен-
тацију и евиденцију; познаје и по потреби примењује протокол прве 
медицинске помоћи; учествује у раду комисије за спровођење јавних 
набавки именоване решењем директора у складу са Законом о јавним 
набавкама; обавља послове за које је овлашћен решењем и одлуком 
директора, а који су из делокруга рада служби у оквиру свог степена 
стручне спреме, радне способности и занимања; одговоран је за свој 
рад шефу возног парка и начелнику службе.

УСЛОВИ: завршена основна школа или III степен стручне спреме, 
возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву на оглас, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, 
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уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној основ-
ној школи или III степен стручне спреме, фотокопију радне књижи-
це, фотокопију возачке дозволе, лекарско уверење (подноси канди-
дат који буде изабран на конкурс). Докази о испуњавању услова за 
заснивање радног односа подносе се у овереним копијама. Пријаве 
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и доку-
мента којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично 
у писарницу Дома здравља Параћин или послати на наведену адре-
су, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место возача у Служби 
хитне медицинске помоћи са санитетским превозом“. Неблаговремене, 
непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса преда-
та документа се неће враћати кандидатима.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

17500 Врање, Ј.Ј. Лунге 1

Оглас објављен 11.02.2015. године у публикацији „Послови“ 
поништава се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ СОКОБАЊА

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

Медицинска сестра - техничар (општи 
смер)

на одређено време ради замене радника на 
боловању

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спре-
ме - општи смер; положен стручни испит; лиценца за рад у струци. 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 завршеној средњој медицинској школи, IV 
степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар, општи смер; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад у струци. Изабрани кандидат је обавезан 
да пре потписивања уговора о раду достави позитивну туберкулинску 
- манту пробу. Пријаве кандидата које не садрже тражену докумен-
тацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које 
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће 
бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковер-
тама, путем поште, на адресу: Специјална болница за плућне болести 
„Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: 
„Пријава на оглас“ или лично у просторијама болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

тел. 027 8362 025

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене с одсуства 

због посебне неге детета

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - звање доктор медицине, 
VII степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати, уз пријаву са 
кратком биографијом, као доказе подносе: диплому о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила - завршен медицински факултет - VII 
степен стручне спреме, уверење о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Докази морају 
бити у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу, са 
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено 
време“ или лично правној служби Дома здравља Житорађа, од 7 до 14 
сати, у року од 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“. Све 
информације могу се добити и путем телефона.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка привремено одсутног 

радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - општи смер; 
6 месеци радног искуства; положен стручни испит. Уз пријаву прило-
жити: кратку биографију, диплому или потврду (оригинал или оверену 
фотокопију) завршене школе која се тражи огласом, уверење (ориги-
нал или оверену фотокопију) о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра - техничар - 
приправник

на одређено време до повратка привремено одсутног 
радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - општи смер. 
Уз пријаву приложити: кратку биографију, диплому или потврду (ори-
гинал или оверену фотокопију) завршене школе која се тражи огласом. 

ОСТАЛО: Пријаве се подносе непосредно у кадровској служби или 
поштом на наведену адресу болнице, са назнаком: „За оглас“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Шеф Одсека за помоћне послове
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економског смера; најмање пет 
година радног искуства; предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци; 
познавање рада на рачунару. Кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију 
радне књижице, фотокопију дипломе о завршеној школи. Кандидати 
који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претход-
но искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, канди-
дати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове на које се примају. Пријаве слати у затворе-
ној коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за пријем шефа Одсека за помоћне послове, на неодређено 
време“.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, до повратка 

радника са боловања
9 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - педијатријс-
ког или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци 
радног искуства. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију радне књи-
жице; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са назна-
ком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, на 
одређено време по основу замене, до повратка радника са боловања 
- 9 извршилац“.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до шест месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског 
или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци рад-
ног искуства. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: крат-
ку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију радне књижице, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту, фотокопију радне књижице. Пријаве слати у 
затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком: „Прија-
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ва на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, на одређено 
време до 6 месеци, 3 извршиоца“. 
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ - КОВИН

Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

трудничког - породиљског боловања

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, најдуже до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен стручне 
спреме), општег смера, положен стручни испит, без обзира на рад-
но искуство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком 
биографијом: фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи 
општег смера, звање медицинска сестра - техничар, уверење о поло-
женом стручном испиту. Изабрани кандидати су у обавези да доставе 
лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3601-614

Медицинска сестра
УСЛОВИ: виша медицинска школа - општи смер; лиценца коморе меди-
цинских сестара - техничара; радно искуство у струци минимум 1 годи-
на радног стажа; обученост за рад и познавање метода рада и проце-
дура интензивне неге. Кандидати уз пријаву подносе: CV, неоверене 
доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеној школи, 
лиценце коморе медицинских сестара - техничара), потврду о радном 
искуству у интензивној нези.

Медицинска сестра - инструментарка
УСЛОВИ: виша медицинска школа - општи смер; лиценца коморе 
медицинских сестара - техничара; радно искуство у струци минимум 1 
година; обученост за рад. Кандидати уз пријаву подносе CV, неовере-
не доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеној школи, 
лиценце коморе медицинских сестара - техничара), потврду о радном 
искуству на траженим пословима.

Медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи смер; лиценца коморе 
медицинских сестара - техничара; радно искуство у струци минимум 6 
месеци. Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе о испуње-
ности услова (копија: дипломе о завршеној школи, лиценце коморе 
медицинских сестара - техничара), потврду о радном искуству у стру-
ци. 

ОСТАЛО: Пријаву доставити на наведену адресу института, у затворе-
ној коверти, са назнаком радног места за које се конкурише. Пријаве 
се подносе до 12 часова, последњег дана истека рока, без обзира на 
начин достављања.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЗЛАТНИ ЛАВ“

25000 Сомбор, Париска 6
тел. 025/462-555, e-mail: zlatnilav@sbb.rs

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста за 
општу економију, банкарство и финансије, дипломирани економиста; 
VI/1 степен стручне спреме, економиста за финансије, рачуноводство 
и банкарство; VI/2 степен, економиста; основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик - почетни ниво; 
рад у сменама. Конкурс остаје отворен до попуне.

КЛИНИЧКО - БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-6969, факс: 011/380-9650

Дипломирани молекуларни биолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен биолошки факултет или 
природно-математички факултет, просечна оцена 8. Пријаве са био-
графијом и овереним фотокопијама доказа о испуњавању захтеваних 
услова, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“, на адресу: Клиничко-болнички центар „Звез-
дара“, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком: „За кон-
курс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Кандидати ће писаним путем бити 
обавештени о резултатима конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА СОПОТ
11450 Сопот, Јелице Миловановић 12

тел. 011/2851-288

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Дома здравља Сопот може бити именовано 
лице које поред законом прописаних општих услова има: завршен 
медицински или стоматолошки факултет и најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите или завршен правни или економ-
ски факултет, завршену едукацију из области здравственог менаџмен-
та и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите. 
Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа, у оригиналу 
или овереној фотокопији: диплома о завршеном факултету; уверење о 
положеном стручном испиту (подносе само кандидати који су заврши-
ли медицински или стоматолошки факултет); доказ о завршеној еду-
кацији из области здравственог менаџмента (подносе само кандидати 
који су завршили правни или економски факултет); потврда о радном 
стажу у области здравствене заштите; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); уверење о здравственом 
стању (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а 
да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци 
(издато након објављивања овог конкурса); уверење надлежног суда 
да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности (издато након објављи-
вања овог конкурса). Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће 
се разматрати. Адреса на коју се подносе пријаве: Дом здравља Сопот 
- Управни одбор, 11450 Сопот, Јелице Миловановић 12, са назнаком: 
„За конкурс“.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „СНЕЖАНА“

18330 Бабушница, Живојина Николића Брке бб

Дипломирани фармацеут
за рад у апотеци у Белој Паланци

УСЛОВИ: Кандидати морају имати VII степен стручне спреме, завр-
шен фармацеутски факултет. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
на оглас треба да приложе потребну документацију: доказ о стручној 
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спреми (фотокопију дипломе) и кратку биографију. Рок за подношење 
пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве се подносе путем и-мејла: apotekasnezana@medianis.net. 
За додатне информације кандидати се могу обратити на контакт теле-
фон: 060/3112-210.

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

тел. 012/327-983, 012/327-984

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка одсутног радника са 

боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, поло-
жен стручни испит. Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оце-
ном током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Општа болница 
Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доста-
вити лично у правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при 
избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

тел. 012/662-240

Пословни секретар - правник
за рад у Служби за правне, економско-финансијске, 
техничке и друге сличне послове, на одређено време 

до повратка раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: На конкурс доставити: пријаву са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном VII степену стручне спреме - правног факултета, доказ о радном 
искуству од најмање 3 године, извод из матичне књиге рођених. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковер-
тама, лично у писарницу Дома здравља Велико Градиште или путем 
поште, на адресу: Дом здравља Велико Градиште, Војводе Путника 28, 
12220 Велико Градиште, уз напомену: „Пријава на оглас“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. По завршеном кон-
курсу предата документа неће бити враћена кандидатима. За ближе 
информације обратити на број телефона: 012/662-240.

ZU „GOODWILL“ APOTEKA
24000 Суботица, Матије Гупца 14

тел. 064-8251474

Дипломирани фармацеут
за рад у Вршцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, смер 
општи, познавање рада на рачунару, односно Microsoft Office паке-
та, положен стручни испит. Рад је у сменама, обезбеђен је превоз и 
смештај. Пријаве слати на и-мејл: hr@gwa.rs.

Фармацеутски техничар
за рад у Вршцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар, позна-
вање рада на рачунару, односно Microsoft Office пакета, положен 
стручни испит. Рад је у сменама и обезбеђен је превоз. Пријаве слати 
на и-мајл: ljiljana.maglajcic@goodwillpharma.rs.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 30.04.2015. године. Контакт 
телефон: 064/825-1474, Љиљана Маглајчић.

АПОТЕКА СЕНТА
24400 Сента, Танчић Михаља 2/а

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - специјалиста или дипломирани 
фармацеут са положеним стручним испитом или дипломирани прав-
ник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента; да кандидат није правоснажном судском 
одлуком осуђиван за кривично дело против здравља људи, против 
имовине или против службене дужности; да има најмање 5 годи-
на радног стажа у области здравствене заштите. Уз наведене дока-
зе кандидат треба да достави и план рада и развоја Апотеке Сента, 
за мандатни период. Уз кратку биографију доставити горенаведена 
документа, осим уверења о неосуђиваности, које ће Апотека приба-
вити по службеној дужности. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве са доказима слати на горенаведену адресу 
Управном одбору Апотеке Сента, са назнаком: „За конкурс за избор и 
именовање директора - не отварати“. Неблаговремене и некомплетне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Документа поднета на конкурс 
се не враћају.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Виши физиотерапеутски техничар
за рад у Служби физикалне медицине и 

рехабилитације Опште болнице Крушевац, на 
одређено време 4 месеца, због повећаног обима 

посла
2 извршиоца

Опис послова: виши физиотерапут самостално изводи физиотера-
пијске поступке по предлогу ординирајућег лекара; примена термо, 
електро, механо, кинези и друге терапије; спроводи кинезиреакцијска 
мерења, ради оцену успешности терапије, адаптира према потреби 
болесника инвалидска колица и остала ортопедска помагала, контро-
лише извођење физиотерапеутских поступака које обавља физиотера-
пеутски техничар код болесника, организује рад и обавља стручно-ад-
министративне послове на свом радом месту, учествује у здравственом 
васпитању и у едукацији кадрова; одржава хигијену радне просторије 
у којој ради.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер виши физиотера-
пеут, VI степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у комору. 

Лабораторијски техничар
за рад у Служби лабораторијске дијагностике Опште 

болнице Крушевац, на одређено време 4 месеца, 
због повећаног обима посла

Опис послова: узима материјал за израду лабораторијских анализа; 
врши припрему и разврставање материјала за израду анализа, водећи 
рачуна о приоритету израде; стара се о одржавању и правилном функ-
ционисању апарата; по потреби врши мануелну обраду материјала; 
води неопходну медицинску документацију; одржава хигијену радне 
просторије у којој ради.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски 
техничар, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседо-
вање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за интерну медицину Опште 

болнице Крушевац, на одређено време 4 месеца, 
због повећаног обима посла

3 извршиоца

Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему 
болесника за визиту, поможе доктору приликом прегледа болесника, 
прати болесника приликом специјалистичко консултативних и дру-
гих прегледа; припрема пацијената за пријем и отпуст са одељења; 
праћење болесника до друге здравствене установе истог или вишег 
нивоа; учествује у подели терапије, стара се о стерилности инстру-
мената, води медицинску документацију и обавља и друге послове из 
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домена своје струке у оквиру сектора за интернистичке гране медици-
не; стара се о хигијени радног простора.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег смера, IV сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за оториноларингологију Опште 
болнице Крушевац, на одређено време 4 месеца, 

због повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему 
болесника за визиту, поможе доктору приликом прегледа болесника, 
прати болесника приликом специјалистичко консултативних и дру-
гих прегледа; припрема пацијената за пријем и отпуст са одељења; 
праћење болесника до друге здравствене установе истог или вишег 
нивоа; учествује у подели терапије, стара се о стерилности инстру-
мената, води медицинску документацију и обавља и друге послове из 
домена своје струке у оквиру сектора за хируршке гране медицине; 
стара се о хигијени радног простора.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег смера, IV сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за пнеумофтизиологију Опште 

болнице Крушевац, на одређено време 4 месеца, 
због повећаног обима посла

Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему 
болесника за визиту, поможе доктору приликом прегледа болесника, 
прати болесника приликом специјалистичко консултативних и дру-
гих прегледа; припрема пацијената за пријем и отпуст са одељења; 
праћење болесника до друге здравствене установе истог или вишег 
нивоа; учествује у подели терапије, стара се о стерилности инстру-
мената, води медицинску документацију и обавља и друге послове из 
домена своје струке; стара се о хигијени радног простора.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег смера, IV сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних 

стања Опште болнице Крушевац, на одређено време 
4 месеца, због повећаног обима посла

Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему 
болесника за визиту, поможе доктору приликом прегледа болесника, 
прати болесника приликом специјалистичко консултативних и дру-
гих прегледа; припрема пацијената за пријем и отпуст са одељења; 
праћење болесника до друге здравствене установе истог или вишег 
нивоа; учествује у подели терапије, стара се о стерилности инстру-
мената, води медицинску документацију и обавља и друге послове из 
домена своје струке; стара се о хигијени радног простора.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег смера, IV сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решење о упису у комору. 

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које посло-
ве се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или оверену фотокопију Решења о упису у комору 
медицинских сестара и техничара. Изабрани кандидати пре засни-
вања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Пријаве слати на 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
на одређено време због замене привремено одсутног 

запосленог, на пословима доктора медицине у 
амбуланти Јасика, Службе опште медицине Дома 

здравља Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факул-
тет, VII/1 степен стручне спреме и положен стручни испит, поседо-
вање лиценце за рад или решење о упис у комору.

Доктор медицине
на одређено време због замене привремено одсутног 

запосленог, на пословима доктора медицине у 
Амбуланти Читлук, Службе опште медицине Дома 

здравља Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факул-
тет, VII/1 степен стручне спреме и положен стручни испит, поседо-
вање лиценце за рад или решење о упис у комору.

Виша медицинска сестра
на одређено време због замене привремено одсутног 
запосленог, на пословима више медицинске сестре 
у Служби поливалентне патронаже Дома здравља 

Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове: завршена виша медицинска 
школа или висока школа струковних студија VI степен стручне спреме 
и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о 
упису у комору.

Доктор стоматологије
на одређено време због замене привремено одсутног 

запосленог, на пословима доктора стоматологије 
у Одељењу дечије и превентивне стоматологије 
у Служби стоматолошке заштите Дома здравља 

Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, канди-
дати треба да испуњавају и посебне услове: завршен стоматолошки 
факултет, VII/1 степен стручне спреме и положен стручни испит, посе-
довање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног обима посла, до 
3 месеца, на пословима лабораторијског техничара 

у Одељењу лабораторијске дијагностике Дома 
здравља Крушевац

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицин-
ска школа, смер лабораторијски техничар, IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о 
упису у комору.

Медицинска сестра
на одређено време због повећаног обима посла, до 
3 месеца, на пословима тимске сестре у амбуланти 

Дијагностичког центра Службе опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицин-
ска школа општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Mедицина
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Медицинска сестра
на одређено време због повећаног обима посла, до 

3 месеца, на пословима тимске стоматолошке сестре 
у Одељењу дечије и превентивне стоматологије 

Службе стоматолошке заштите
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандида-
ти треба да испуњавјау и посебне услове: завршена средња медицин-
ска школа стоматолошког или општег смера, IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о 
упису у комору.

ОСТАЛО: Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно место 
се пријављују, кандидати треба да доставе и: кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном и изјавом да су здравствено способни за 
тражене послове и да се против њих не води кривични поступак; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рође-
них - оригинал или оверена фотокопија; оверену фотокопију решења 
о упису у Комору медицинских сестра и техничара или оверену фото-
копију лиценце за рад. Кандидати који су се јавили на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос и уверење да се 
против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико 
изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на 
наведену адресу до 24.04.2015. године

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до годину дана

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: завршена медицинска школа 
општег смера и положен стручни испит за медицинску сестру - тех-
ничара. Кандидат уз пријаву - биографију треба да достави: оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кувар
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: кувар. Кандидат уз пријаву - 
биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Хигијеничар
на одређено време до годину дана

6 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме: завршена основна школа. Кандидат 
уз пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеној основној школи, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА „БЕНУ“
11000 Београд - Стари град, Косовска 4

тел. 011/6558-090
e-mail: j.nedeljkovic@benuapoteka

Фармацеутски техничар
за рад у Новом Саду, на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању фармацеутски тех-
ничар, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook), стручни испит за здравствене раднике, пожељно радно иску-
ство. Слање пријаве за запослење мејлом. Рок за пријављивање је 
26.04.2015. године.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Доктор медицине
на одређено време до краја 2015. године, за рад у 

Служби хитне медицинске помоћи
5 извршилаца

Опис послова: пружа неодложну и хитну медицинску помоћ на терену, 
у стану пацијената као и током хитног санитетског превоза; пружа нео-
пходну стручно-медицинску помоћ у амбулантама хитне медицинске 
помоћи; у превијалишту ради мање хируршке интервенције, руково-
ди радом екипе од пријема налога за интервенцију до дефинитивног 
збрињавања пацијента; врши пријем телефонских позива и на основу 
расположивих података утврђује степен хитности; одређује приори-
тете превоза, води уредну медицинску документацију, а ради и друге 
послове описане у акту о организацији и систематизацији послова.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. 
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној 
спреми и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
оверен извод из матичне књиге рођених. Уколико је кандидат радио 
на пословима здравствене струке потребно је доставити лиценцу. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаву са кратком биографијом и потребном докумен-
тацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована Шер-
бановића 12, са обавезном назнаком: „Пријава за радно место доктора 
медицине“.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/672-522, локал 725

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом, на одређено време 

до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер. Кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном IV сте-
пену стручне спреме; лиценцу или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; ако поседују радно искуство - потребно 
је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковер-
тама, писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем 
поште на горенаведену адресу, уз напомену: „Пријава на оглас“, са 
навођењем радног места за које се конкурише. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ
14224 Лајковац, Светог Саве бб

тел. 014/3431-237

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, 
поседовање лиценце или решења о упису у комору здравствених рад-
ника. Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву достављају: ове-
рену копију дипломе, оверену копију положеног стручног испита, био-
графију, извод из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању, 
потврду да се не води кривични поступак, лиценцу или решење о упи-
су у Комору здравствених радника, уверење о држављанству. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

Mедицина
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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Гинеколошко-акушерска сестра
за потребе Службе за гинекологију и акушерство - 

Одсек оперативне гинекологије, на одређено време 
до повратка привремено одсутне гинеколошко-

акушерске сестре са боловања

УСЛОВИ: медицинска сестра гинеколошко-акушерског смера, IV сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са наз-
наком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ______ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за неурологију, на одређено 

време до повратка привремено одсутне медицинске 
сестре са породиљског боловања

УСЛОВИ: медицинска сестра-техничар, општег смера, IV степен струч-
не спреме, положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове ______ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Медицинска сестра
на одређено време ради замене запослене на 
боловању и породиљском одсуству, у Одсеку 

интензивне и полуинтензивне неге пулмологије

УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема (виша медицинска сестра 
или медицинска сестра), VI или IV степен стручне спреме; положен 
стручни испит за своје звање; радно искуство у интензивној нези. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: 
диплому о завршеној вишој или средњој школи (оригинал или овере-
на фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оригинал или 
оверена фотокопија), потврду послодавца о радном искуству у интен-
зивној нези (оригинал), уверење из Националне службе запошљавања, 
кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница 
„Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у 
болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА“

21300 Беочин, Светосавска бб
тел. 021/870-055

e-mail: dzbeocin@gmail.com

Фармацеутски техничар
на одређено време у Служби за апотекарску 
делатност Дома здравља, замена радника на 

боловању

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - фармацеутски тех-
ничар, положен стручни испит. Кандидати морају испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, број 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне 
службе (уверење о држављанству РС, доказ да се против кандидата не 

води кривични поступак, односно да против кандидата није подигну-
та оптужница и није покренута истрага - уверење суда). Уз пријаву 
заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњавању општих и 
посебних услова, у оригиналу или овереним копијама, не старије од 
6 месеци, уз краћу биографију. Изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности 
за рад (лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби 
за правне и економске послове у Дому здравља, улица Светосавска 
бб, сваког радног дана од 7 до 15 часова или послати препоручено 
поштом, на исту адресу, са назнаком: „За оглас“.
 

                  Пољопривреда

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ 
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

тел. 062/524-150

Ветеринар
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: завршен вете-
ринарски факултет, диплома и уверење о стручној спреми, лиценца 
за обављање ветеринарске делатности, возачка дозвола „Б“ катего-
рије, рад на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о општој здравственој спо-
собности, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Оглас остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати на адресу: Ветеринарска станица „Жабари“ доо, Кнеза 
Милоша 36, 12374 Жабари, с обавезном назнаком: „Пријава по огласу 
за пријем ветеринара“. Пре слања пријаве и документације јавити се 
на број телефона: 062/524-150.

„OIL TRANS“ CO DOO
Београд, Вишњичка 25

Радник или брачни пар за рад на уређеном 
сеоском домаћинству

општина Лазаревац, село Сутци

УСЛОВИ: Потребан озбиљан радник или брачни пар за рад на уређе-
ном сеоском домаћинству, општина Лазаревац, село Сутци. Обез-
беђен смештај и храна на имању, засебна кућа за становање, днев-
на, спаваћа соба, кухиња и купатило. Потребно је познавање сеоских 
послова, исхрана стоке (коњи, свиње, кокошке и пилићи), познавање 
пољопривредних радова и баштованства. Неопходна озбиљност и 
одговорност као и домаћински однос према послу. Рад је на дужи вре-
менски период. Плата по договору и редовна, лице за контакт: Станко, 
062/8848-515.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-011

e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 04.03.2015. годи-
не, за избор извршиоца на пословима службеника за јавне 
набавке, поништава се у целости.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „БОЉЕВАЦ“
19370 Бољевац, Драгише Петровића 35

тел. 030/463-416
факс: 030/2100-680

e-mail: zzboljevac@open.telekom.rs

Директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа 
из члана 24 Закона о раду треба да испуњава следеће посебне услове: 
висока стручна спрема - дипломирани инжењер пољопривреде - сто-

Mедицина / Пољопривреда



Бесплатна публикација о запошљавању 29  22.04.2015.  |  Број 618 |   

чарског смера; најмање 3 године радног искуства у руковођењу; да је 
држављанин Републике Србије; да нема законских сметњи за имено-
вање на функцију директора, сходно Закону о привредним друштвима 
и задругама. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе 
следеће доказе: копију извода из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; оверену копију дипломе о стручној спреми; уверење 
суда да нису осуђивани и да се против кандидата не води судски посту-
пак; програм рада и развоја Земљорадничке задруге „Бољевац“ за ман-
датни период. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.     

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И

МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16

тел. 011/3054-011
e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 18.03.2015. године 
поништава се за радно место: оперативни техничар, 5 извр-
шилаца. У осталом делу оглас је непромењен.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„ЈЕЖЕВИЦА“
31213 Јежевица
тел. 031/829-090

Директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: VII, VI и IV степен стручне спреме, пољопривредног и оста-
лих смерова; најмање 2 године радног искуства у струци на руково-
дећем радном месту са посебним овлашћењима и одговорностима; да 
нема законских сметњи за вршење ове функције и да се кандидат не 
налази под истрагом за кривично дело; да поднесе програм рада и раз-
воја задруге. Директор се именује на мандатни период од 5 година. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

        Саобраћај и везе

„BENEXTRA“ DOO 
24000 Суботица, Сабо Миклоша 3

тел. 024/528-272
e-mail: info@benextra.co.rs

Возач моторног теретног возила у земљи и 
иностранству

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, 
пожељно возач, возачка дозвола Б и Ц категорије, пожељно радно 
искуство у међународном транспорту, важећи лекарски преглед за 
возача теретног возила, теренски рад. Заинтересовани кандидати могу 
послати радне биографије на горенаведени и-мејл или се јавити на 
горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 15.05.2015. 
године.

       Грађевинарство

„ЈАДРАН“ АД
Београд, Корнатска 2

тел. 011/2781-333

Помоћни радник на градилишту
40 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Рад је на градилишту. Кандида-
ти треба да испуњавају и опште законске и здравствене услове за 
запошљавање. Остале информације: са сваким кандидатом ће бити 
обављен разговор, кандидати могу на основу свог указаног залагања и 
поверења стећи право на радни однос на неодређено време. Смештај 
и превоз обезбеђени. Заинтересовани могу да се јаве лично, на број 
телефона: 011/2781-333. Рок за пријаву на конкурс: 01.05.2015. годи-
не.

ДОО „РАМОНА“
21241 Каћ, Исидоре Секулић 23

тел. 021/6210-333
e-mail: office@ramona.rs

Радник у производњи за регранулацију
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинске или електро струке.

Радник у производњи на аутоматској 
линији за прање ПЕ фолије

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинске или електро струке.

Радник у производњи на млину - шредеру
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинске или електро струке.

Возач теретног возила Ц категорије
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, у занимању возач теретњака, 
возачка дозвола Ц категорије.

ОСТАЛО: Пријаве за запослење за сва радна места слати мејлом, 
јављање кандидата на контакт тел. 021/6210-333. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 30.04.2015. године.

„МЕДИНО“ ДОО КРЊЕВО
11319 Крњево, Булевар ослобођења 29

тел. 026/821-080

Шеф производње
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер пре-
храмбене технологије; VI/2 степен стручне спреме, неразврстани 
прерађивачи хране и пића - VI/2 категорија сложености; VI/1 степен, 
инжењер прехрамбене технологије; IV степен, прехрамбени техничар 
и техничар за биотехнологију; основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook). Рок за пријаву: 27.04.2015. године.

 Пољопривреда / Саобраћај и везе / Грађевинарство
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А.Д. „МЛИНОСЕРВИС“
21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 159

тел. 021/6412-847
e-mail: opsteodelenje@mlinoservis.co.rs

Главни пројектант и менаџер продаје
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани 
машински инжењер, мастер инжењер машинства, возачка дозвола Б 
категорије, обука за AUTOCAD (све верзије и сви нивои), енглески језик 
- средњи ниво. Јављање кандидата лично на горенаведену адресу, од 
07.00 до 15.00 часова или на контакт телефон: 021/6419-298.

        Култура и информисање
                

ГРАДСКИ МУЗЕЈ ВРШАЦ
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 20

тел. 013/838-053, 832-902
e-mail: muzejvrsac@open.telekom.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема из области друштвено-хуманистичких 
наука или природних наука, најмање пет година радног искуства на 
пословима у култури, науци или образовању. Посебно ће се ценити 
знање једног светског језика, знање рада на компјутеру и искуство у 
музејској делатности. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фото-
копију дипломе, потврду о радном искуству од најмање 5 година у 
наведеним струкама, уверење да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела, уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, 
радну биографију са прегледом кретања у служби, прилоге којима се 
доказују стручне и организационе спосонобсти, стратешки план рада 
и развоја Градског музеја Вршац за време мандата. Рок за подношење 
пријава је од 22.04. до 06.05.2015. године. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ДОМ КУЛТУРЕ „ИВАЊИЦА“
32250 Ивањица, Венијамина Маринковића бб

Уредник етно-програма
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - друштвеног смера и 1 година 
радног искуства; да кандидат испуњава опште услове за заснивање 
радног односа прописане законом. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Установа Дом културе 
„Ивањица“, 32250 Ивањица, Венијамина Маринковића бб.

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Улица слободе бб

тел. 034/372-601
e-mail: vukasinp@kg.ac.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Универзитетске библиотеке у Крагујевцу може 
бити именовано лице које кумулативно испуњава следеће услове: да 
има високо образовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер или 
специјалистичке академске студије или високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од четири године; да има најмање три године 
радног искуства у култури, од чега најмање једну годину на пословима 
руковођења у библиотечко-информационој делатности; да се против 
њега не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела 
за која се гони по службеној дужности, као и да није правноснажном 
судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним 
за обављање дужности директора и да има држављанство Републи-
ке Србије. Приликом избора кандидата за директора Универзитетске 
библиотеке у Крагујевцу, Управни одбор Универзитетске библиотеке у 

Крагујевцу ће ценити и следећа допунска знања и способности: позна-
вање пословања у области основне делатности којом се бави Уни-
верзитетска библиотека у Крагујевцу; координација библиотечко-ин-
формационог система високошколских библиотека на универзитету; 
искуство у организацији и реализацији пројеката који су у вези са при-
меном библиотечко-информационих система и сервиса на високош-
колским библиотекама; познавање нових информационих технологија 
у смислу њихове примене у редовним и пројектним активностима у 
области основне делатности којом се бави Универзитетска библиотека 
у Крагујевцу; успостављање и одржавање дигиталних репозиторијума; 
координација набавке и организовање система размене и међубиблио-
течке позајмице библиотечко-информационе грађе и извора, у земљи 
и са иностранством. Кандидат је дужан да предложи сажет и јасно кон-
ципиран програм рада и развоја Универзитетске библиотеке у Крагује-
вцу, као саставни део конкурсне документације.Уз пријаву на конкурс 
и јасно конципиран програм рада и развоја, кандидат је дужан да при-
ложи и следеће: оверену фотокопију дипломе или уверење о стече-
ној стручној спреми; потврду издату од стране послодавца о времену 
проведеном на пословима у делатности културе; потврду издату од 
стране послодавца о времену проведеном на пословима руковођења 
у библиотечко-информационој делатности; оверену фотокопију рад-
не књижице; биографију која мора да садржи елементе који доказују 
стручност кандидата, допунска знања и способности, а које ће ценити 
Управни одбор Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, са кратким 
прегледом резултата остварених у раду; уверење, не старије од шест 
месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по служ-
беној дужности; уверење, не старије од шест месеци, да кандидат није 
правноснажно осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија) и доказ о општој здравственој спо-
собности кандидата (оригинал лекарског уверења). Пријаве на конкурс 
за избор директора Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, уз доку-
ментацију и доказе, односно исправе наведене у тексту овог конкурса, 
достављају се: препорученом пошиљком путем поште или непосредно, 
сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова, преко писарнице Уни-
верзитетске библиотеке у Крагујевцу, у затвореној коверти, на адре-
су: Универзитетска библиотека у Крагујевцу, Улица слободе бб, 34000 
Крагујевац, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора Уни-
верзитетске библиотеке у Крагујевцу - не отварај“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити предмет разматрања Управног одбо-
ра Универзитетске библиотеке у Крагујевцу. Лице задужено за оба-
вештења о конкурсу: Вукашин Петровић, телефон: 034/372-601, факс: 
034/370-299, и-мејл: vukasinp@kg.ac.rs, сваког радног дана, од 09:00 
до 14:00 часова. Рок за подношење пријаве на конкурс за избор дирек-
тора Универзитетске библиотеке у Крагујевцу је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“ и на званичној интернет презентацији Универзитетске биб-
лиотеке у Крагујевцу.

„ТЕРА“ - ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ
И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 25
тел. 0230/26-508

e-mail: centar.terra@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (факултет ликовних уметности, 
факултет примењених уметности или филозофски факултет - одсек 
историја уметности); радно искуство од пет година у установама кул-
туре на руководећем радном месту; да кандидати нису осуђивани за 
кривично дело које по закону чини сметњу за именовање; да нису 
разрешавани дужности пре истека времена на које су изабрани због 
неуспеха у пословању или стечаја правног лица. Кандидати су дужни 
да уз пријаву доставе следећу документацију: план рада за мандат-
ни период, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, 
биографију, уверење из суда и полицијске управе да нису осуђивани, 
односно да против њих није покренута истрага. Конкурс је отворен 
петнаест дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Конкур-
сна документација доставља се на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Грађевинарство / Култура и информисање 

www.nsz.gov.rs
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БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
26220 Ковин, Цара Лазара 100

тел/факс: 013/744-901
biblioteka.kovin@gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има високу 
стручну спрему; најмање три године радног искуства на пословима у 
култури; да је поднео програм рада и развоја Библиотеке Управном 
одбору; да има држављанство Републике Србије; да нема законских 
сметњи за његово именовање. Директор се именује на период од чети-
ри године. Уз пријаву за конкурс потребно је доставити следећу кон-
курсну документацију: оверену копију дипломе; оверену копију радне 
књижице или уверење (потврда) о радном искуству; предлог програма 
рада и развоја библиотеке; уверење суда и вишег тужилаштва, не ста-
рије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да про-
тив њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверену копију 
личне карте; лекарско уверење. Пријаве са документацијом достави-
ти препорученом пошиљком, са назнаком: „За Јавни конкурс за избор 
директора“, на адресу: Библиотека „Вук Караџић“, Ковин, Цара Лаза-
ра 100, 26220 Ковин, или предати лично, од 8 до 14 часова. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Све информације могу се добити на телефоне: 013/744-
902 и 013/744-901 или путем електронске поште: biblioteka.kovin@
gmail.com. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће 
се неотворене вратити подносиоцу. Директора именује Скупштина, на 
предлог Управног одбора Библиотеке „Вук Караџић” Ковин и уз саглас-
ност директора матичне библиотеке, на период од четири године, а 
може бити и поново именован.

МУЗЕЈ У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Омладинска 4
тел. 026/4622-138, 026/4623439

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: на основу члана 35 Закона о култури („Сл. гласник РС”, број 
72/2009) и члана 28 Статута Музеја у Смедереву, Управни одбор Музеја 
у Смедереву расписује конкурс за именовање директора Музеја у Сме-
дереву. За директора може бити именовано лице које поред услова 
прописаних Законом и Статутом Музеја у Смедереву испуњава следеће 
услове: има високу стручну спрему (високо образовање на студијама 
другог степена - дипломске академске студије - мастер или специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије или 
високо образовање на основним студијама у трајању од четири годи-
не) - филозофски факултет: групе историја, историја уметности, етно-
логија и археологија или рударско-геолошки факултет - департман 
за палеонтологију; радно искуство од најмање три године; положен 
стручни испит за звање кустоса; да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије; да има општу здравствену способност; да није осуђиван; да 
се не води истрага. Именовање се врши на период од 4 године. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Под-
нета документација мора бити уредно оверена. Кандидат уз пријаву на 
конкурс треба да поднесе следеће доказе: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду о радном стажу 
из које се види да лице има најмање три године искуства; уверење о 
положеном стручном испиту за звање кустоса; уверење о држављан-
ству Републике Србије; лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности (оригинал); уверење да кандидат није осуђиван - извод из 
казнене евиденције ПУ; уверење да се не води истрага; кратку биогра-
фију; предлог програма рада и развоја установе. Пријаве на конкурс 
подносе се непосредно или путем поште Управном одбору Музеја у 
Смедереву, у року од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријаве на конкурс - не отварати“.

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 4

тел. 030/463-737

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом и посебним про-
писима за заснивање радног односа у државним органима, кандидат 
за место директора мора да има високу стручну спрему (најмање VII/1 
степен стручне спреме) стечену на неком од факултета из области 
друштвених наука и најмање три године искуства на пословима из 
области делатности Културно-образовног центра. Уз пријаву канди-
дат подноси: програм рада и развоја за мандатни период, радну био-
графију, диплому о стеченом степену стручне спреме, доказ о радном 
искуству, уверење о држављанству, уверење да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. 
Молбе са потребном документацијом доставити на адресу Центра.

                     Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ“

11000 Београд, Шафарикова 8
тел. 011/3223-328

Оглас објављен 11.02.2015. године у публикацији „Послови“ 
поништава се за радно место: васпитач у продуженом борав-
ку, на одређено време до повратка раднице са породиљског 
боловања.

Култура и информисање / Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи

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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 скла-
ду 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 здрав-
ственој установи на захтев директора.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ,
ФИНАНСИЈЕ И АДМИНИСТРАЦИЈУ

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44

Наставник у свим наставничким звањима 
за ужу научну област Економија и 

менаџмент (пожељна посебна стручност 
за предмете Макроекономија и Економски 

развој)

Сарадник у свим сарадничким звањима за 
ужу научну област Економија и менаџмент 
(пожељна посебна упућеност у предмете 
Основе менаџмента, Предузетништво и 

Стратегијски менаџмент)
УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом образовању и Пра-
вилником о условима и поступку избора у звање наставника и сарад-
ника факултета. Предност за радно место сарадника имају студенти 
докторских студија који су претходне нивое студија завршили са уку-
пном просечном оценом најмање 9. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: биографију, списак објављених радова, копије радова, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије 
диплома о претходно завршеним студијама, копију личне карте, потвр-
ду МУП-а да кандидат није осуђиван, копије сертификата и сл. Пријаве 
са прилозима поднети секретаријату факултета, на наведеној адреси 
(у једном штампаном примерку), као и на и-мејл: info@fefa.edu.rs, до 
30.04.2015. године. Образац пријаве се може преузети са званичне 
интернет презентације: www.fefa.edu.rs.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
11000 Београд, Војводе Бране 18а

тел. 011/3087-264, 2404-533
факс: 011/3087-265

Професор разредне наставе
на одређено време преко 60 дана

Педагог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Канди-
дати треба да испуњавају услове прописане чл. 59 и 8 став 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
72/09, 52/2011 и 55/13).

КРИМИНАЛИСТИЧКО - ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област Казнено 
право, наставни предмет Основи кривичног 

процесног права
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - правни факултет, стечен научни 
назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за 
наставни рад.

Наставник у звању наставника страног 
језика за ужу научну област Енглески језик 

- Енглески језик - општи део
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршене основне студије - филолошки факултет (енглески 
језик), стечено високо образовање - мастер, објављени стручни радови 
у одговарајућој области и способност за наставни рад.

Наставник у звању наставника страног 
језика за ужу научну област Енглески језик 

- Енглески језик - посебни део
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршене основне студије - филолошки факултет (енглески 
језик), стечено високо образовање - мастер, објављени стручни радови 
у одговарајућој области и способност за наставни рад.

Наставник у звању наставника 
криминалистичко-полицијских и 

безбедносних вештина
на период од 4 године

УСЛОВИ: оспособљеност за криминалистичко-полицијске и безбеднос-
не вештине, стечено високо образовање - мастер, објављени стручни 
радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Казнено право, наставни предмет 

Основи кривичног процесног права
на период од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије - правни факултет, студент док-
торских студија или магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12) и Статута Криминалистич-
ко-полицијске академије. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, 
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење да није под истрагом (не старије од 6 месеци), 
диплому, односно уверење о високој стручној спреми, диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском односно 
научном називу, списак научних и стручних радова, као и по један при-
мерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о сте-
ченом образовању достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете по истеку рока и 
пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНКОВИЋ“
11000 Београд, Кнеза Милоша 1а

тел. 011/3230-226

Наставник главног предмета - инструмента 
- клавир, корепетиције и читања с листа

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник главног предмета - инструмента 
- виолина

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/096, 52/11 и 55/13), са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи и Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама; остали услови прописани чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс, са 
биографским подацима, кандидати су у обавези да приложе следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; доказ да су у току студија 
положили испите из педагогије и психологије или доказ да су положи-
ли стручни испит, односно испит за лиценцу; уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве се шаљу на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. У поступку одлучивања о избору наставника директор виши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима (коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања), у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Лекарско уверње доставља се пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“

11562 Јунковац, Бановски пут 2
тел. 011/8177-020

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
услове предвиђене чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
72/09, 52/11 и 55/13), и то: поседовање одговарајућег високог образо-
вања стеченог на студијама другог степена (мастер 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 основне школе, педагога или 
психолога; поседовање дозволе за рад (положен стручни испит, однос-
но испит за лиценцу за наставника, односно стручног сарадника); 
поседовање држављанства Републике Србије; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
знање језика на којем се изводи образовно-васпити рад; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу 
са законом; најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
је савладао обуку и да има положен испит за директора установе. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матич-
не књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику), оверен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном 
стажу у области образовања и васпитања, радну биографију, доказе 
о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима канидат је дужан да достави пре закључења уго-
вора о раду. Наведена документација не може бити старија од шест 
месеци. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискримина-
торног понашања кандидата прибавља школа пре доношења одлуке о 
избору. Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретарија-
ту школе, на број телефона: 011/8177-020. Пријаве достављати лично 
или путем препоручене поште, на горенаведену адрсу школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Техничар на Катедри за фармакологију
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа; пожељно рад-
но искуство за наведено радно место. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да достави и радну биографију (CV), као и следећу документа-
цију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена фото-
копија), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци). Пријаве са документацијом се подносе Архиви Факултета, 
Војводе Степе 450, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања 
радног односа достави уверење о општој здравственој способности, 
као и уверење надлежног органа да се против њега не води кривич-
ни поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не 
старије од 6 месеци).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

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

Доцент за ужу научну област Менаџмент 
људских ресурса

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; 
научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Уз пријаву 
приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће 
научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Софтверско 
инжењерство

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Рачунарски 
интегрисана производња и логистика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одгова-
рајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који 
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8, смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому 
о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским сту-
дијама, за студенте са завршеним магистарским студијама - потврду о 
прихваћеној теми докторске дисертације, биографију, списак радова 
и саме радове. 

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су законом, Статутом Универзите-
та, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова на факултету. Сви прилози достављају се у електронској 
форми, на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 72

тел. 011/7130-656

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 т. 1 
и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; одговарајуће високо образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију уверења о држављанству, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, оверену фотокопију уверења о лиценци за настав-
ника, педагога или психолога, потврду о радном искуству са подацима 
о пословима и задацима које је обављао, уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није 
правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства 
личности и морала, уверење да има психичку, физичку способност за 
рад са децом и ученицима. Пријаве са доказима доставити на наведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Наука и образовање
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ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
11070 Нови Београд, Булевар уметности 31

тел. 011/3121-324

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање и 
да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника те врсте школе, за педагога 
или психолога, поседовање дозволе за рад, обука и положен испит 
за директора школе, најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег високог 
образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; 
обука и положен испит за директора школе. Изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност. Уз пријаву приложити: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, оверен препис или фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно лиценци за наставника, педагога или психолога, 
потврду о радном искуству - доказ да кандидат има најмање 5 година 
радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци), лекарско уверење (психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима, не старије од 
6 месеци), уверење надлежног суда да кандидат није под истрагом, 
уверење о неосуђиваности, биографске податке са кратким прегледом 
радног искуства. Пријаве се подносе на наведену адресу, препоруче-
ном поштом или лично секретару школе, од 08.00 до 14.00 сати, са наз-
наком: „За конкурс“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА“
11000 Београд, Прерадовићева 2

тел. 011/7293-765
e-mail: ososlbgd@ptt.rs

nadastojanovic@hotmail.com

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана (до повратка са породиљског 
боловања)

Професор хемије
са 60% радног времена, на одређено време преко 60 

дана (до повратка са породиљског боловања)

Професор енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено време преко 60 

дана (до повратка са породиљског боловања)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у погледу стручне спреме у 
складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да испуњава услове из члана 120 ЗОСОВ. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаву са 
доказима о испуњености услова доставити на адресу школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Број телефона за 
контакт: 011/7293-765.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ПК „БЕОГРАД“

11000 Београд, Панчевачки пут 39

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

замене запослене преко 60 дана

Наставник стручних предмета 
пољопривредне струке (Паркарство, 

Биодекорација, Декоративна дендрологија 
и Цвећарство)

на одређено време ради замене директора за време 
мировања радног односа у првом мандату

Васпитач у Дому ученика
на одређено време ради замене запослене преко 60 

дана

УСЛОВИ: услови које кандидати треба да испуне прописани су Законом 
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у средњој стручној школи и Правилником о врсти образо-
вања васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за 
избор стручног сарадника - асистента у Дому ученика. Рок за пријављи-
вање је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

Расписује конкурс за избор:

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу уметничку област Примењено 

вајарство, предмети Моделовање 3 и 4
на Одсеку примењено вајарство, на период од пет 

година

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу уметничку област Примењено 

сликарство, предмети Зидно сликарство 
1 и 2, Зидно сликарство и Монументално 

сликарство
на Одсеку примењено сликарство, на период од пет 

година

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Графика и књига, 

предмети Писмо 1, 2, 3, и 4
на Одсеку примењена графика

Сарадник у звање асистента за ужу 
уметничку област Керамика

на Одсеку керамика, на период од три године

Сарадник у звање самосталног уметничког 
сарадника за ужу уметничку област 

Примењено вајарство
на Одсеку примењено вајарство, на период од 

четири године

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

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

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

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

Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5 до 10 ори-
гиналних радова или фотографија радова који се не могу поднети у 
оригиналу, документација, пројекти и фотографије радова реализова-
них на одређеном месту или за одређене потребе. Поднети радови 
морају бити обележени именом кандидата/аутора. Под оригиналним 
радовима подразумевају се и пројекти у свим областима који нису реа-
лизовани.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

Учесници конкурса пријаву на конкурс, потписани списак приложене 
документације и поднетих радова у три примерка, комплетан образац 
2 са попуњеним или непопуњеним пољима, потребну документацију 
којом доказују испуњеност конкурсних услова и радове, подносе Прав-
ној служби Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра 
4, од 10 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. За додатне информације тел. 011/328-1251.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Карнегијева 4

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Инжењерство материјала

УСЛОВИ: завршен машински факултет, доктор техничких наука, област 
хемија и хемијска технологија.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Органска хемија

УСЛОВИ: завршен технолошко-металуршки факултет, доктор технич-
ких наука, област хемија и хемијска технологија.

Асистент за ужу научну област Математика

УСЛОВИ: завршен математички факултет, студент докторских студија 
математичког факултета.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом 
о високом образовању и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака ТМФ-а. Пријаве са прилозима, како у писаној фор-
ми тако и у електронској верзији (опширна биографија са освртом на 
стручни рад, доказ о испуњености услова и школској спреми, списак 
научних радова са радовима), подносе се секретаријату факултета у 
Београду, архива факултета, Карнегијева 4. Одлука о избору донеће се 
у року од 6 месеци од дана истека за подношење пријаве на конкурс. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Општа психологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет - 
одељење за психологију, просечна оцена на студијама првог степена 
најмање 8, уписане одговарајуће докторске студије, као и да кандидат 
испуњава услове предвиђене чл. 72 Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник Републике Србије“, бр. 76/2005, 44/2010) и услове пред-
виђене Статутом Факултета. Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, библиографија, оверене копије диплома, извод из 
матичне књиге рођених и држављанства и потврда надлежног органа 
да кандидат није под истрагом. Рок за подношење пријава је 8 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету за спе-
цијалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог 
Стевана 2, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању асистента за 
ужу научну област Општа и неорганска 

хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; студент докторских студија и дру-
ги услови утврђени чл. 72 и 122 Закона о високом образовању и Стату-
та Хемијског факултета.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Органска хемија

на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Биохемија

на одређено време од 5 година

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Аналитичка хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из научне области за 
коју се бира и други услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом 
образовању и Статутом Хемијског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, спис-
ком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви Факул-
тета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничку област Вајарство, предмет 

Скулптура у камену
на период од пет година

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничку област Вајарство, предмет 

Скулптура у металу и вајарска технологија
на период од пет година

Наука и образовање
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УСЛОВИ: високо образовање првог степена, призната уметничка дела 
и други услови прописани Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета уметности и Статутом Факултета и способност за рад у 
настави. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним студијама, биографију, библиографију, на формулару 
који се може добити у секретаријату факултета. Кандидати су дужни 
да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних радова и мапу црте-
жа, на основу којих се може сагледати да ли и како владају материјом 
наставног предмета за који конкуришу. Пријаве се подносе Факулте-
ту ликовних уметности у Београду, Париска 16, а радови у Булева-
ру војводе Путника 68, од 10 до 13 сати, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Информације на телефон: 2181-214.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно 
место редовног професора за ужу научну 

област Фитопатологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне 
области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно 
место ванредног професора за ужу научну 

област Наука о млеку
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне 
области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно 
место ванредног професора за ужу научну 

област Ентомологија и пољопривредна 
зоологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне 
области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно 
место доцента или ванредног професора 

за ужу научну област Одгајивање и 
репродукција домаћих и гајених животиња

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне 
области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно 
место доцента за ужу научну област Опште 

виноградарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне 
области, способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду, Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом 
факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова кон-
курса: биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држевљанству, 
потврда надлажног органа да кандидат није под истрагом (документа у 
оригиналу или овереном препису и не старија од 6 месеци), достављају 
се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-352

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Биофизика у медицини
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Радиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Психијатрија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Неурологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (хематологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (нефрологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (ендокринологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година

3 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија 

са анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Патолошка физиологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Микробиологија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Инфективне болести

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Офталмологија

на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Педијатрија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (ортопедија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија - 
васкуларна хирургија)

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (урологија)
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; медицински факултет; општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Стату-
том Медицинског факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Анатомија

на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Статистика и 

информатика у медицини
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Судска медицина

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински факултет; општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Стату-
том Медицинског факултета у Београду.
ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке 
наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је 
наставна база Медицинског факултета у Београду. Пријаве са докумен-
тацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Меди-
цинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду), под-
носе се Писарници Медицинског факултета, на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Општа психологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; филозофски факултет - одељење 
за психологију; просечне оцене на студијама првог степена најмање 8; 
уписане одговарајуће докторске студије, као и да кандидат испуњава 
услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005, 44/2010) и услове предвиђене Статутом Факултета. 
Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, библио-
графија, оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених 
и држављанства и потврда надлежног органа да кандидат није под 
истрагом. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се факулте-
ту, на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11000 Београд, Благоја Паровића 156

тел. 011/3531-018

Наставник у звању доцента за предмет 
Теорија и методика спортске гимнастике, 
ужа научна област Теорија и технологија 

спорта и физичког васпитања
за период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63 чл. 64 и чл. 
65 Закона о високом образовању РС и да имају завршен факултет спор-
та и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија 
- CV, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академ-
ске студије, мастер (магистарске) студије, докторске студије, оригинал 
радови на увид. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Социјална 
фармација

на одређено време од 5 година

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

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник теоријске и практичне 
наставе, у подручју рада: пољопривреда, 
производња и прерада хране, образовни 

профил: цвећар - вртлар
са 90% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано 
чл. 8 ст. 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилником о 
врсти стручне спреме за наставнике, стручне сараднике и сараднике 
у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у 
развоју („Просветни гласник РС“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/02); да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и 
да има држављанство Републике Србије. Наставници поред наведене 
стручне спреме морају имати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога. Поред општих услова 
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и наведених услова у погледу стручности, кандидати треба да испња-
вају и друге посебне услове: да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да имају држављанство РС; 
уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат тре-
ба да достави и оверене фотокопије докумената којима доказује да 
испуњава услове конкурса (диплому о стеченом образовању, уверење 
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених). Доказ да је 
кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
доказима о испуњености услова се подносе на адресу школе, у року од 
8 дана до дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

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

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ДАНИ“

11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825

Васпитач
на одређено време, замена одсутног запосленог

3 извршиоца

УСЛОВИ: одоговарајуће више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне акадмске студије, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије); кандидат 
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; са или без 
радног искуства.

Аналитичар благајник
на одређено време, замена одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера; познавање рада 
на рачунару; са или без радног искуства. 

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Потребна документација: 
пријава на конкурс, радна биографија, оверене фотокопије дипломе о 
стеченом образовању, извода из матичне књиге рођених и уверења 
о држављанству (не старијег од шест месеци), као и уверења да се 
против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница. Иза-
брани кандидати пре закључивања уговора о раду дужни су да доста-
ве лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности. Доказ 
о неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Особа за контакт: Биљана Богдановић, 
референт за радне односе. Телефони: 2631-825 и 2633-140.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

11000 Београд, Херцег Стјепана 7
тел. 011/339-1118

Наставник српског језика
са непуним (89%) радним временом, на одређено 

време до повратка наставнице са трудничког - 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и чланом 
8 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
РС; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење да против канди-
дата није покренута истрага или подигнута оптужница (не старије од 
6 месеци). Доказ о испуњавању услова здравствене и психофизичке 
способности - лекарско уверење, доставља се пре закључења уговора 
о раду. Доказ о некажњавању прибавља школа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“

11000 Београд, Господар Јованова 22, тел. 011/2623-257

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Уговара се пробни рад у трајању од 6 месеци. На основу 
оцене директора, након успешног пробног рада кандидат наставља 
са радом у истом радно-правном својству како је заснован радни 
однос: на неодређено време са 100% радног времена, у супротном 
му престаје радни однос последњим даном отказног рока, без пра-
ва на отпремнину. Отказни рок је 15 дана. У радни однос може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: дипломирани еко-
номиста са положеним испитом за овлашћеног рачуновођу, на студија-
ма другог степена економског факултета (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. септем-
бра 2005. године или на основним студијама економског факултета у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; сертификат о стеченом 
звању из области рачуноводства - звање самосталног раћуновође, 
положен стручни испит у складу са законом; држављанство Републи-
ке Србије; најмање три године рада на пословима рачуноводства; да 
кандидат није кажњаван за кривична дела која га чине недостојним за 
обављање послова из области рачуноводства; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пожељно је 
радно искуство на пословима шефа рачуноводства у школи. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава кандидата која садржи: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;  оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о стеченом стручном звању 
из области рачуноводства - звање самосталног рачуновође (овере-
на фотокопија); доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); потврду о 
радном искуству кандидата на пословима рачуноводства; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела која га чине 
недостојним за обављање послова из области рачуноводства; уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - прибавља школа; уверење суда да није покренут 
кривични поступак и да није покренута истрага против кандидата; пре-
глед кретања у служби са биографским подацима кандидата (необа-
везно); доказе о стручним и организационим способностима кандидата 
(необавезно). Приложена уверења не могу бити старија од шест месе-
ци. Пријаве слати на наведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс 
за шефа рачуноводства“ или предати лично. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, одбацују се закључком против кога 
није допуштена посебна жалба. Одлуку о избору кандидата директор 
ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава 
на конкурс.
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БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951, 801-406

e-mail: osnovnaskola@kladovonet.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или 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 основне школе, педагога или психолога; знање језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи; дозвола за рад 
(лиценца); завршена обука и положен испит за директора установе; 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном 
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. Уз пријаву доставити: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о знању 
језика на ком се изводи образовно васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику), оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту, потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања и биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење изабрани 
кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. Уверење о поло-
женом испиту за директора се не прилаже, с обзиром да надлежно 
министарство није донело програм обуке за директора школе и пра-
вилник о полагању испита за директора. 
Изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора. Пријаве са доказима могу се поднети лично или 
поштом, на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора шко-
ле“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријављивање је 15 дана.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „СВЕТИ САВА“

Паралово
38252 Шилово

Васпитач
у истуреном одељењу у Понешу, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), да испуњава услове из члана 8 ст. 2 тачка 1 и 2, 
члан 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Докази о 
испуњености услова из члана 120 ЗОСОВ, тачке 1 и 4, подносе се уз 
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс доставити следеће доказе: доказ о одговарајућој 
стручној спреми (оверену фотокопију), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), као и доказе о испуњености услова из члана 8 
став 4 Закона о основама образовања и васпитања, извод из матичне 
књиге рођених и уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
судском пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. 

Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узимати у обзир. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве доставити на адресу: Основна школа ,,Свети 
Сава“ Паралово, 38252 Шилово.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈА“ СРБИЦА

Бање - Србица
тел. 063/8439-304

Оглас објављен 18.03.2015. године у публикацији „Послови“ 
поништава се у целости.

ГИМНАЗИЈА КОСОВСКА КАМЕНИЦА

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање; положен стручни испит за 
наставника, педагога или психолога, односно дозвола за рад; радно 
искуство од најмање 5 година у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
кандидат подноси: биографске податке; уверење о држављанству РС 
(не старије од шест месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оверену фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; потврду о радном искуству; прилоге којима доказује своје стру-
чне, организационе, моралне и друге квалитете. Непотпуна и неблаго-
времена документација се неће узимати у разматрање. Рок за пријаву 
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Сва потребна 
документа слати на на адресу: Гимназија, Цара Лазара бб, 38260 
Косовска Каменица, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ЧАЧАК
ОШ „КОТРАЖА“

32235 Котража
тел. 032/856-113

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Вучковиоци, на 

одређено време ради замене запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у погледу степена и врсте стручне 
спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство републике Србије. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених и извод 
из држављанства. Лекарско уверење се доставља пре закључења уго-
вора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, а канди-
дате упућује школа. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: ОШ „Котража“, 32235 
Котража. Ближе информације о конкурсу се могу добити на телефон: 
032/856-113.

ОШ „ГОРАЧИЋИ“
32232 Горачићи
тел. 032/857-326

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 став 2 и члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), односно да има одговарајуће високо 
образовање прописано одредбом члана 8 ст. 2 Закона о основама сис-
тема 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање лиценце, 
односно положен стручни испит за наставника, педагога или психоло-
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га; обука и положен испит за директора установе (након доношења 
подзаконског акта који ће прописати програм обуке, програм испита, 
начин и поступак полагања испита за директора - изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи испит за директора); да 
је држављанин Републике Србије; најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правнос-
нажном 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). Дужност директора школе може да 
обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 
Закона за наставника основне школе, дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона. На поновљеном кон-
курсу кандидати из става 2 и 3 овог члана равноправни су.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву достави следећу докумен-
тацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога; 
доказ о радном стажу (потврду да има најмање пет година радног ста-
жа у области образовања и васпитања, потврда мора садржати: назив 
послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат 
распоређен и време трајања рада у области образовања и васпитања); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; радну 
биографију; оквирни план рада за време мандата; доказе о постојању 
организационих способности (факултативно). Докази о испуњености 
услова достављају се у оригиналу или у овереној фотокопији, при чему 
овере не смеју да буду старије од шест месеци, као и оригинали изво-
да из матичне књиге рођених, уверења о држављанству и потврде о 
радном стажу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу 
школе, препорученом пошиљком или лично, са назнаком: „Конкурс за 
директора“, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Одлука о избору директора биће донета након спроведе-
не процедуре за избор директора. Лице код кога се могу добити све 
додатне информације у вези са конкурсом је секретар школе.

ЈАГОДИНА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“
35260 Рековац, Светозара Марковића 4

тел. 035/8411-470, 8411-002

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, место рада: Жупањевац

УСЛОВИ: дипломирани васпитач, стечено одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена, студијама другог степена сту-
дијама у трајању од три године, више образовање; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену 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; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију). Доказ о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања - доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад, у обавези су да доставе кан-
дидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. 
Доказ о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (лекарско уверење) изабрани  
кандидат подноси пре закључења уговора о раду, доказ из става 1 
тачка 3 овог члана прибавља установа. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7

тел. 028/425-320

Наставник за ужу научну област 
Рачунарска техника и информатика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука, 
докторат из научне области за коју се бира и остали услови утврђе-
ни чланом 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Стату-
том Факултета техничких наука у Косовској Митровици и Правилни-
ком о ближим условима за избор у звање наставника и сарадника, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Пријаве кандидата са прилозима: пријава на конкурс (4 примерка), 
биографија (2 примерка), списак научних радова са свим индекс-
ним ознакама (2 примерка), радове у електронској форми (на CD-у, 
у две копије, са назначењем имена и презимена кандидата), диплома 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству Републике Србије, уверење да против кан-
дидата није покренута истрага нити подигнута оптужница, подносе се 
на адресу: Факултет техничких наука, Кнеза Милоша 7, 38220 Косовска 
Митровица, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава са пратећом 
документацијом је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ „ШАРСКИ ОДРЕД“
38157 Севце, Штрпце

тел. 0290/74-200

Секретар
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове у погледу школске 
спреме прописане Законом о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву је потребно доставити следећа документа: диплому о 
завршеној стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, лекарско уверење (не старије од 6 месеци). Уколико се 
документа шаљу у фотокопијама, иста морају бити оверена у складу 
са законом, јер се у супротном неће узети у разматрање. Стамбено 
питање за кандидата који буде изабран није обезбеђено. Неблаговре-
мена и непотпуна документа неће бити разматрана. Конкурс је отво-
рен осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са обавезном назнаком: „Пријава на 
конкурс”. Све додатне информације могу се добити на горенаведени 
број телефона.

КРАГУЈЕВАЦ
ВИСОКА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - АРАНЂЕЛОВАЦ
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 11

тел. 034/6701-820

Наставник у звању предавача или 
професора струковних студија за ужу 
област: Технологија воде, коју чине 

следећи предмети: Технологија воде, 
Технологија безалкохолних напитака, 

Технологија пречишћавања отпадних вода 
и депоновање отпадног муља, Заштита 

воде
УСЛОВИ: стечен стручни назив магистра или доктора техничких или 
технолошких наука. Кандидат је дужан да уз пријаву достави следећа 
документа: CV, доказ о стручној спреми, доказ да није правоснажном 
пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања јавне исправе или примања мита; доказ да се против кандида-
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та не води кривични поступак; извод из матичне књиге држављања; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о испуњеној психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад у просвети; списак објављених 
стручних и научних радова у протеклих пет година. Документа морају 
бити оригинална или оверене копије. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног или редовног 
професора за ужу научну област Српска 

књижевност
на одређено време од пет година или на неодређено 

време

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област 

Савремени српски језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за коју се бира. Општи 
и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/14), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. II-01-12 од 09.01.2014.) - (www.kg.ac.rs), Статутом 
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 
01-1739 од 17.06.2013. године) - (www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изме-
нама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4325 од 18.11.2013. годи-
не), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4874 
од 08.12.2014. године), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014. године) и 
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која 
је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна био-
графија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије диплома свих 
нивоа студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (поли-
цијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђе-
на чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија), 
мишљење студената формирано на основу анкете. За кандидате који 
се први пут бирају у звање доцента предвиђено је приступно преда-
вање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кан-
дидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у разма-
трање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби 
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гим-
назије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована 
Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУРЂЕВДАН“

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/332-706

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе треба да 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13 и 99/14), почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за вас-
питача или стручног сарадника и најмање пет година рада у установи 
након стеченог одговарајућег образовања; да има одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије) и студијама у трајању од три године или више обра-
зовање за васпитача и најмање десет година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад; да има 

обуку и положен испит за директора установе; да има има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има знање језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у уста-
нови (уколико одговарајуће знање није стечено на том језику) и да 
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ 
о радном стажу у установи на пословима васпитања и образовања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
знање није стечено на том језику); уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора 
установе. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискримина-
торног понашања од стране кандидата за директора прибавља уста-
нова, пре доношења одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности кандидат је дужан да достави пре 
закључења уговора о раду. Програм обуке за директора и правилник о 
полагању испита за директора нису донети, па ће изабрани кандидат 
бити у обавези да у законском року положи испит за директора. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у листу 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Додатне информације на телефон: 034/332-706. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова слати на адресу: Предшколска устано-
ва „Ђурђевдан“, Саве Ковачевића 30, 34000 Крагујевац, са назнаком: 
Конкурс за директора ПУ „Ђурђевдан“. Одлука о избору кандидата 
биће донета по спроведеној процедури у складу са законом и Статутом 
Предшколске установе.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу 
уметничку област Графика и графичке 

технике
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам, 
који показује смисао и способност за наставни рад и који познаје 
један од светских језика. Факултет може изабрати у звање асистента 
магистра наука, односно магистра уметности коме је прихваћена тема 
докторске дисертације (за студије по старом закону). У поновни избор 
у звање асистента може бити изабран кандидат који је стекао научни 
назив доктора уметности. Кандидати подносе на расписани конкурс 
10 самосталних радова из уже уметничке области за коју конкури-
шу. Радови се предају у оригиналу или у дигиталној форми (на CD-у). 
Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/2014), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/2014), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. годи-
не), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4325 
од 18.11.2013. године) и Одлуком о изменама и допунама Статута 
ФИЛУМ-а (бр. 4110/1 од 17.10.2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs) и 
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која 
је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна био-
графија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије диплома свих 
нивоа студија, уверење о уписаним докторским студијама или одлука 
о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена копија извода из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потвр-
да надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван 
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом обра-
зовању (оверена копија), мишљење студената формирано на основу 
анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској 
установи).

Сарадник у звање вишег лектора за 
ужу научну област Енглески језик и 

лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквива-
лентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са 
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просечном оценом најмање осам и на основним и на мастер академ-
ским студијама, најмање 5 година радног искуства у звању лектора 
и позитивно оцењен педагошки рад у претходном изборном периоду. 
Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/2014), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/2014), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. годи-
не), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4325 
од 18.11.2013. године), Одлуком о изменама и допунама Статута 
ФИЛУМ-а (бр. 4110/1 од 17.10.2014. године) и Правилником о избору 
сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. годи-
не) - (www.filum.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета 
у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава на кон-
курс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), 
оверене копије диплома свих нивоа студија, оверена копија извода из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потвр-
да надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван 
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом обра-
зовању (оверена копија), мишљење студената формирано на основу 
анкете, потврда о радном односу у звању лектора.

ОСТАЛО: Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација 
кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у раз-
матрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или 
поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

КРАЉЕВО
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

36340 Конарево
тел. 036/821-992

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да кандидат испуњава услове 
из члана 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 кан-
дидат има одговарајуће високо образовање прописано одредбом чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, која 
прописује да наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке 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 који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да је држављанин Републи-
ке Србије; да има дозволу за рад - лиценцу, односно положен струч-
ни испит; обука 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 
прописаним Законом о основама система образовања и васпитања); 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег високог образовања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу 
документацију, којом доказују да испуњавају услове предвиђене Зако-
ном, Статутом, као и овим конкурсом: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора - лиценца за директора, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија), оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту за наставника, педагога или психолога (лиценца - дозвола 
за рад), потврду послодавца да има најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након стеченог високог 
образовања (оригинал или оверена фотокопија), радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби, доказе о поседовању организа-
ционих способности и програм рада директора школе (факултативно). 
Одговарајуће лекарско уверење доставља кандидат који је одлуком 
школског одбора изабран за директора, пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа, пре доношења одлуке 

о избору.Уколико кандидат није стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је поло-
жио 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 Законом о основама система образо-
вања и васпитања. Пријаве које не садрже доказ о положеном испиту 
за директора школе неће се сматрати непотпуним. Решење 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 школе. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе: 036/821-992, или путем и-мејла: mimital@
ptt.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ“
36202 Самаила

тел. 036/5882-002

Педагог
на одређено време до истека мандата директора 

школе, за рад у Самаилима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образо-
вање утврђено у чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 
и 15/2013); професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер 
или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психо-
лог, дипломирани педагог, мастер педагог и дипломирани педагог - 
мастер. Кандидат мора, у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да има и 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. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс, поред кратке биографије, кандидати 
су дужни да, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, доста-
ве следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова издат од стране одговарајуће високош-
колске установе, односно уверење или други одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење), изабрани кандидат подноси 
по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Пси-
холошку процену способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма врши Национална служба за запошљавање. Доказ о некажњавању 
прибавља школа. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на следећу адресу: Основна школа „Петар Николић“, Самаи-
ла 36202, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити код секретара школе и на телефон: 036/5882-002.
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КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРКО ТОМИЋ“

37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Спремачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 55 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу, I 
степен стручне спреме (основна школа); психичка физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чла-
ну 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; знање језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис 
или оверену фотокопију сведочанства о стеченој стручној спреми; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику); извод из матичне књи-
ге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова се достављају на адресу 
школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Одлука о избору кандидата доноси се у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Контакт телефон: 037/790-120.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МАШИНСКО - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26

Оглас објављен 01.04.2015. године у публикацији „Послови“ 
поништава се за следећа радна места: наставник теоријске 
наставе економске групе предмета, за 50% радног време-
на, на одређено време до краја школске 2014/15. године, 
односно до 31.08.2015. године - 1 извршилац; наставник 
физике за 60% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2014/15. године, односно до 31.08.2015. године - 1 
извршилац; наставник практичне наставе саобраћајне гру-
пе предмета - возач инструктор, на одређено време до краја 
школске 2014/15. године, односно до 31.08.2015. године - 1 
извршилац; наставник теоријске наставе електро струке - 
дипломирани инжењер електротехнике за електронику, за 
50% радног времена, на одређено време до краја школске 
2014/15. године, односно до 31.08.2015. године - 1 изврши-
лац; наставник теоријске наставе електро струке - дипломи-
рани инжењер електротехнике за управљање системима, за 
50% радног времена, на одређено време до краја школске 
2014/15. године, односно 31.08.2015. године - 1 извршилац; 
наставник теоријске наставе електро струке - дипломирани 
инжењер електротехнике за електроенергетски систем, на 
одређено време до краја школске 2014/15. године, односно 
до 31.08.2015. године - 1 извршилац. У осталом делу оглас 
остаје непромењен.

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац

Оглас објављен у листу „Послови“ 05.11.2014. године, 
поништава се за радно место: наставник српског језика, на 
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, до повратка запослене са породиљског одсуства ради 
неге детета, за рад у централној школи у Брестовцу - 1 извр-
шилац.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“

16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Васпитач
на одређено време до 15.07.2015. године

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, висока школа струковних сту-
дија за образовање васпитача, са једном годином радног искуства. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија), уверење из казнене евиденције да канди-
дат није осуђиван, уверење о здравственом стању (доставља кандидат 
који буде изабран на конкурсу), уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: ПУ „Ђука Динић“ 
Бојник, Бојана Тасића 5, 16205 Бојник. Лице овлашћено за пружање 
информација о огласу је секретар установе Јелена Дојчиновић, теле-
фон: 016/821-281. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“
Село Гложане

16210 Власотинце
тел. 016/3869-982

Наставник грађанског васпитања
са 25% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање из члана 8 
став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 
2 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да испуњава 
остале услове прописане чланом 120 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Рок за пријављивање на конкурс 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Потпуна документација треба да садржи: краћу биографију, 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење, не старије од 
од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених, потврду високошкол-
ске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи,у складу са Европским системом преноса 
бодова. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси само 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа. Уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. У поступку одлучивања о избору кандидата вршиће се претходна 
провера психофизичких способности кандидата који уђу у ужи избор, 
од стране надлежне службе за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и путем телефона: 016/3869-982.
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НИШ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и 

физичком васпитању, предмети: Методика 
моторичког учења и контроле и Спортска 

гимнастика (Женска спортска гимнастика)
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа сарадника у звању асис-
тента прописани су чланом 72 Закона о високом образовању, 138 Ста-
тута Универзитета у Нишу и 104 Статута Факултета спорта и физичког 
васпитања у Нишу: високошколска установа бира у звање асистента 
студента докторских студија који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао 
за наставни рад; високошколска установа може у звање асистента 
изабрати и магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације. Уз пријаву доставити: биографске податке, препис дипломе 
о стеченом високом образовању, академском називу магистра наука, 
списак радова са библиографским подацима, као и саме радове. Рок 
за пријаву: 15 дана.

ОШ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
18252 Мерошина, Нишка бб

Помоћни радник
са 80% радног времена, за рад у Југбогдановцу, 

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и завршена основна школа. Уз пријаву приложити: сведочан-
ство о завршеној основној школи, уверење о држављанству, уверење 
да кандидат није под истрагом и уверење да није осуђиван.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „СВЕТИ САВА“

18227 Суботинац, Рударска бб
тел. 018/877-651

Конкурс објављен 08.04.2015. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: секретар, на одређено вре-
ме до повратка запослене са породиљског одсуства.

ОШ „СВЕТИ САВА“
18227 Суботинац, Рударска бб

тел. 018/877-651

Секретар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник 
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад у школи; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење прибавља школа); држављанство Репу-
блике Србије; знање језика на ком се остварује рад у школи. Уз пријаву 
доставити: краћу радну биографију; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (нови образац); оригинал или оверену фотокопију уверења 

о држављанству (не старије од 6 месеци); лекарско уверење (не ста-
рије од 6 месеци доставља изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду). Конкурсну документацију доставити поштом или лично на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

НОВИ ПА ЗАР
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

36300 Нови Пазар, Косанчићева бб
тел. 020/332-981

Наставник енглеског језика
за 50% радног времена, на одређено време до 

истека мандата запосленом који је именован на 
послове в.д. директора

Наставник здравствене неге
на одређено време до повратка запослених са 

породиљског боловања - боловања ради неге детета
2 извршиоца

Наставник географије
за 40% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског боловања - 
боловања ради неге детета

Наставник хигијене са здравственим 
васпитањем и прве помоћи

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског боловања - боловања ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђе-
них Законом о раду, у радни однос може да буде примљено лице које 
има одговарајуће образовање, у складу са чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да има физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско 
уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које се 
изриче безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање - доказ прибавља школа по службеној дужности; држављан-
ство Републике Србије. Кандидати уз пријаву подносе оригинале или 
оверене фотокопије следећих докумената: дипломе о степену и врсти 
стручне спреме, потврде или уверења високошколске установе да је 
кандидат у току студија или након дипломирања положио испит из 
педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења да је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци ), извод из матичне књиге рођених. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве на 
конкурс са потребним документима поднети у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе: Медицинска 
школа Нови Пазар, Косанчићева бб, 36300 Нови Пазар. У пријави кан-
дидати треба да наведу адресу и контакт телефон. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон број: 020/332-981.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да доставе следећу документацију: доказ о стручној спре-
ми (диплома); извод из матичне књиге рођених; потврду или уверење 
високошколске установе да је кандидат у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења да 
је кандидат положио стручни испит, односно испит за лиценцу; рад-
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ну књижицу; уверење о држављанству; доказ о познавању језика на 
коме се обавља образовно-васпитни рад. Уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 
1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања 
уговора о раду. Пријава са потпуном документацијом доставља се на 
адресу: Школа за дизајн текстила и коже, Вука Караџића бб. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СЕЛАКОВАЦ“

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Конкурс објављен 08.04.2015. године у публикацији „Посло-
ви“ поништава се за радно место: наставник биологије, са 
60% радног времена, на неодређено време.

ОШ „СЕЛАКОВАЦ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

тел. 020/5335-200

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања: да поседу-
је одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, да има држављанство 
Републике Србије, зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој  стручној спреми, потврду да канди-
дат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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 о психичкој, 
физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности, из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 020/5335-200. Пријаве на конкурс 
послати у року од 8 дана од дана објављивања, лично или на адресу 
школе: ОШ „Селаковац“, Дубровачка, 408, 36300 Нови Пазар.

НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Одсек за историју
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Класичне науке
Одсек за педагогију

Асистент за ужу научну област Педагогија 
(Школска педагогија 1 и 2, Национална 

историја педагогије, Имплицитни 
курикулум школе, Педеутологија, 

Професионална оријентација и 
Интерактивна педагогија)

Одсек за српску књижевност
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Српска и јужнословенске 
књижевности са теоријом књижевности 

Одсек за српску књижевност
Асистент за ужу научну област Српска и 

јужнословенске књижевности са теоријом 
књижевности

УСЛОВИ: Потребна документација за пријављивање на конкурс: уз 
пријаву на конкурс кандидати достављају: а) ако се пријављују на кон-
курс за наставника (сва звања) - универзитетског професора: оверену 
фотокопију дипломе доктора наука; биографију састављену на основу 
упитника који се може преузети са веб-сајта факултета (www.ff.uns.
ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata образац пријаве на конкурс 
за избор у звање универзитетског наставника), у папирном облику и 
на CD-у; податке о досадашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва као и саме радове; б) ако се пријављују на конкурс за асистента: 
оверену фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студија-
ма или магистарским студијама; потврду да су уписани на докторске 
студије или потврду да је тема докторске дисертације одобрена (за 
кандидате који завршавају докторат по раније важећим прописима); 
биографију састављену на основу упитника који се може преузети 
са веб-сајт факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_
referata, извештај за избор у звање сарадника) у папирном облику и на 
CD-у; податке о досадашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва као и саме радове. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова доставити на адресу: Филозофски факултет Нови Сад, Др 
Зорана Ђинђића 2.

ПУ ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ЗМАЈ“
21000 Нови Сад, Мише Димитријевића 12

Директор
УСЛОВИ: За директора може да конкурише лице које испуњава сле-
деће услове: да је држављанин Републике Србије, да према подаци-
ма из казнене евиденције није осуђивано ни кажњавано, да испуњава 
услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања за васпитача или струч-
ног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање пет година рада у установи након стеченог одгова-
рајућег образовања, одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Зако-
на о системима образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година 
рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања. Конкурс остаје отворе 15 
дана од дана објављивања. Одлука о избору кандидата ће се донети у 
складу са законским роковима.

Кувар
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да према 
подацима из казнене евиденције није осуђиван ни кажњаван, да има 
одговарајућу стручну спрему за кувара - III или IV степен, да само-
стално организује и распоређује рад у кухињи, да има најмање пет 
година радног искуства у струци. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања. Одлука о избору кандидата ће се донети у складу 
са законским роковима.

ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

тел. 021/420-439, e-mail: puns@nspoint.net

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије ) у трајању од три године - васпитач или на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије, 1 година 
радног искуства.

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

преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године - медицин-
ска сестра васпитач, оспособљеност за рад са децом узраста од шест 
месеци до две године, са децом узраста од две до три године; лице 
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које има средње образовање (медицинска сестра - васпитач) и лице 
које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије) 
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач; 
положен испит за лиценцу по прописима из области образовања; 1 
година радног искуства. 

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места су: у радни однос у устано-
ву може да буде примљено лице под условима прописаним законом и 
ако има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Одговарајућа 
диплома и држављанство Републике Србије достављају се уз пријаву 
на конкурс, а лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Стручни сарадник за област драмских 
уметности, ужа област Снимање и дизајн 

звука
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена из области драмских 
и аудиовизуелних уметности, ужа област Снимање и дизајн звука. 
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Ака-
демије уметности. Закон о високом образовању и Статут Академије 
уметности налазе се на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs - у секцији „Наставници- Конкурси“). Потребна документа: прија-
ва на конкурс која мора да садржи назив радног места за које кандидат 
конкурише, списак документације коју прилаже, контакт адресу и број 
телефона; оверена фотокопија дипломе о завршеним одговарајућим 
студијама; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење 
о некажњавању прибављено од МУП-а (не старије од 6 месеци); лична 
карта (фотокопија или очитана биометријска лична карта); попуњен 
образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставни-
ци-Конкурси”), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и 
остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом 
119 Статута Академије уметности Нови Сад. Рок за пријаву на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова достављају се на адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре 
Јакшића 7.

„ЕДУКОНС“ УНИВЕРЗИТЕТ 
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ - ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 2а
тел. 021/530-633

e-mail: informacije@tims.edu.rs

Наставник у звање доцента у пољу 
друштвено-хуманистичке науке, научна 
област Менаџмент и бизнис, ужа научна 

област Комплементарне науке менаџмента 
и бизниса у туризму

на одређено време

УСЛОВИ: Услов за горенаведено радно место је докторат наука из 
одговарајуће научне области и испуњеност услова за избор у тражено 
звање. Посебан услов је да кандидат има одговарајуће компетенције 
у педагошком раду из одговарајуће научне области. Поред наведених 
услова, кандидат треба да испуњава 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: радну биографију, оригинал или оверену фото-
копију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног 
државног органа да није осуђиван/а за кривична дела као ни да се 

пред надлежним органима не води кривични поступак против канди-
дата, списак објављених научних радова и саме радове. Пријаву са 
наведеним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу 
послати на адресу: Факултет за спорт и туризам - ТИМС, Радничка 30а, 
Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“. Информације у вези са конкур-
сом се могу добити на број телефона: 021/530-633 или 021/530-231, 
сваког радног дана, од 8.00 до 16.00 часова. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„ПРВИ МАЈ“
Владимировац, Цара Лазара 47

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струкове студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005 године или на 
основним студијама у трајању од 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за 
наставника основне школе, педагога и психолога; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основана система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно- васпитни рад; да има лиценцу (дозволу 
за рад), односно положен стручни испит за наставника, педагога или 
психолога; да има обуку и положен испит за директора установе; да 
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кан-
дидати достављају: радну биографију; оверену фотокопију дипломе 
о одговарујућем високом образовању; оверену фотокопију лиценце 
(дозволе за рад) за наставника, или стручног сарадника, односно ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду о 
раду у области образовања; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци; уверење да 
се против њих не води истрага и није подигнута оптужница за кривич-
на дела из надлежности основног и вишег суда, не старије од 6 месеци; 
остала документа која могу да послуже приликом доношења одлуке о 
избору. Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања прибавља школа. С 
обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није 
донело подзаконски акт који уређује програм обуке, начин и поступак 
полагања испита за директора установе, пријава која не буде садр-
жала наведени докуменат неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року, по доношењу подза-
конског акта, положи испит за директора. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: 
Основна школа „Први мај“ Владимировац, Цара Лазара 47 или лично 
у секретаријату школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 013/643-499.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ“

Добрица, Светог Саве 408

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног до 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 
55/13) и сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 
11/12 и 15/13); да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

Наука и образовање
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гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију не старију од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, уверење о положеном стручном испиту (ако поседује). Уверење 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања при-
бавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Пот-
писану пријаву за конкурс, са пратећом документацијом (оригинали 
или оверене фотокопије, не старије од 6 месеци), кандидати треба да 
доставе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу ОШ 
„Сава Вељковић“, Светог Саве 408, 26354 Добрица. Ближе информа-
ције могу се добити на број телефона: 013/658-009. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПИРОТ
МЛЕКАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ“
18300 Пирот, Николе Пашића 173

Наставник стручних предмета у подручју 
рада пољопривреда, производња и 

прерада хране
на одређено времe ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: 
• за предмет Операције и мерења у пекарству - дипломирани инжењер 
технолог, одсек органско - технолошки, група: биотехнолошка; дипло-
мирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 
биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 
инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехнологија; дипло-
мирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смеро-
ви угљенохидратна храна или микробиолошки процеси; дипломира-
ни инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног; 
дипломирани инжењер технологије исхране; дипломирани инжењер 
технологије врења; дипломирани инжењер прехрамбене технологије 
анималних производа; дипломирани инжењер прехрамбене техноло-
гије биљних производа; дипломирани инжењер прехрамбене техноло-
гије; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзерви-
рања и врења; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију 
ратарских производа; дипломирани инжењер пољопривреде за техно-
логију сточних производа; дипломирани инжењер пољопривреде за 
технологију анималних производа; дипломирани инжењер пољоприв-
реде за технологију биљних производа; мастер инжењер техноло-
гије, претходно завршене основне академске студије на студијском 
програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено 
инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер инжењер тех-
нологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку 
Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно 
завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена техноло-
гија на модулима: Технологија анималних производа; Технологија кон-
зервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање 
безбедношћу и квалитетом у производњи хране;
• за предмет Сировине у пекарству: дипломирани инжењер техно-
лог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка; дипломирани 
инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено инжењерство, 
хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и 
биотехнологија; дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено 
инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточ-
на храна или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер техно-
логије, смерови угљенохидратне хране или микробиолошки процеси; 
дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 
инжењерство; дипломирани инжењер технологије исхране; дипломи-
рани инжењер технологије врења; дипломирани инжењер прехрамбе-
не технологије биљних производа; дипломирани инжењер пољоприв-
реде за технологију конзервирања и врења; дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију ратарских производа; дипломирани 
инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; мастер 
инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 
Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер 
инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 
на одсеку Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, 
претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрам-
бена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; 
Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и 

квалитетом у производњи хране. За предмет Технологија млинарства, 
технологија безалкохолних пића - дипломирани инжењер технолог, 
одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка; дипломирани 
инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и 
прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или 
биохемијско инжењерство и биотехнологија; дипломирани инжењер 
технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна 
храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микро-
биолошки процеси; дипломирани инжењер технологије, смерови: 
угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки проце-
си; дипломирани инжењер технологије врења; дипломирани инжењер 
технологије исхране; дипломирани инжењер прехрамбене технологије 
биљних производа; дипломирани инжењер прехрамбене технологије; 
дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривред-
них и прехрамбених производа; дипломирани инжењер пољоприв-
реде за технологију конзервирања и врења; дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију ратарских производа; дипломирани 
инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; мастер 
инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, 
Прехрамбено инжењерство (Студијско подручје - модул: Инжењер-
ство угљенохидратне хране) или Прехрамбена технологија; мастер 
инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије 
на одсеку Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, 
претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрам-
бена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; 
Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и ква-
литетом у производњи хране.
• за предмет: Технологија кондиторских производа: дипломирани 
инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолош-
ка; дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењер-
ство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохе-
мијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија; 
дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, 
смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна или 
микробиолошки процеси; дипломирани инжењер технологије, сме-
рови: угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки 
процеси; дипломирани инжењер технологије исхране; дипломирани 
инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство; 
дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних произво-
да; дипломирани инжењер прехрамбене технологије; дипломирани 
инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрам-
бених производа; дипломирани инжењер пољопривреде за техноло-
гију конзервирања и врења; дипломирани инжењер пољопривреде за 
технологију ратарских производа; дипломирани инжењер пољоприв-
реде за технологију биљних производа; мастер инжењер техноло-
гије, претходно завршене основне академске студије на студијском 
програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено 
инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер инжењер тех-
нологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку 
Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно 
завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена техно-
логија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија 
ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у 
производњи хране.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има образовање из психолошких, педа-
гошких 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 Европских системом преноса бодова; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да је држављанин Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву при-
лажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о 
стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина на високошколској установу у току студија или након дипло-
мирања или доказ да је у току студија кандидат положио испите из 
педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија), ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци), кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику достављају и доказ да познају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (оригинал и оверена фотокопија). Доказ о неос-
уђиваности прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на проверу психофизичких способности. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије 
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од шест месеци. Пријаве се подносе лично или на адресу: Млекарска 
школа са домом ученика „Др Обрен Пејић”, Николе Пашића 173, 18300 
Пирот, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

МЛЕКАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ“

18300 Пирот, Николе Пашића 173

Наставник енглеског језика
са 5,55% радног времена, на одређено времe ради 

замене одсутне запослене

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм Англистика); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); кандидат треба 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 Европских системом преноса 
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, доказ о стеченом образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина на високошколској установу у току студија или 
након дипломирања или доказ да су у току студија положили испите 
из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија), ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци), кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику достављају и доказ да познају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (оригинал и оверена фотокопија). Доказ о неос-
уђиваности прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на проверу психофизичких способности. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије 
од шест месеци. Пријаве се подносе лично или на адресу: Млекарска 
школа са домом ученика „Др Обрен Пејић“, Николе Пашића 173, 18300 
Пирот, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. 

ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

тел. 012/210-308

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 72,5% радног времена
2 извршиоца

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) и 2) високо образовање на студијама другог или првог 
степена за образовање васпитача, у складу са Законом о високом 
образовању или шести (VI) степен стручне спреме више школе за 
образовање васпитача; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из матичне књиге рођених - ориги-
нали или оверене копије) и оверени препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању. Пријаве треба послати на адресу: 
Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац, Вука Караџића 

1, са назнаком: „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код директора и секретара ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац 
и телефоном: 012/210-308.

ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је држављанин Републике Србије; да има образовање 
у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има лиценцу, односно положен стручни испит за 
наставника, педагога или психолога; да има дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора установе; да има најмање 5 година 
радног искуства у области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има физичку, психичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (овај доказ при-
бавља школа). Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву 
на конкурс. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности 
доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“
11411 Ратари

тел. 026/392-100

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано лице које има 
одговарајуће високо образовање за наставника и стручног сарадни-
ка, стечено: 1) на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 
97/08), почев од 10. септембра 2005. године; 2) на оновним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси следећу документацију: оверен препис - фотокопију дипломе 
о завршеној високој стручној спреми; оверен препис - фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (лиценца) за наставника, односно 
педагога или психолога; уверење суда да није под истрагом и да про-
тив њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности, не старије од шест месеци; уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених, не 
старији од шест месеци; потврду о радном искуству у области образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оверену 
фотокопију уверења о здравственом стању, издатог од стране надлеж-
не здравствене установе, не старије од шест месеци; кратак преглед 
кретања у служби са биографским подацима. У разматрање ће се узе-
ти и молбе лица која не приложе доказ да су положила испит за дирек-
тора школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Благовременом пријавом сматра се она која је предата у року који је 
утврђен конкурсом. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања, на адресу: Основна школа ,,Лазар Станојевић“, 
11411 Ратари, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИЈА РАКИЋ“
11420 Смедеревска Паланка
Церовац, тел. 026/383-053

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог на 

функцији директора школе, до престанка мандата по 
неком од законских основа
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Наставник ликовне културе
за 10 сати недељно (25% радног времена), 

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

детета
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и члану 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013); да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад (српски). Уз пријаву на оглас канди-
дати прилажу: краћу биографију, адресу и број телефона, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, оверен препис 
- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење 
се доставља пре закључивања уговора о раду. Наведена документа 
не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа, као доказ да су верне оригиналу. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о 
избору наставника, у Филијали Националне службе за запошљавање 
у Смедереву биће извршена провера психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима, за све кандидате који испуњавају услове 
конкурса. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Приложена конкурсна документација 
се по завршетку конкурса не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати 
поштом на адресу школе или лично предати у секретаријату школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3, тел. 025/437-574

Стручни сарадник - психолог
на одређено време ради замене одсутне запослене 

(породиљско одсуство)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: држављанство 
Републике Србије; VII степен стручне спреме - дипломирани психолог 
мастер; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца или за неко од кривичних дела наведених у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
кандидати треба да приложе оригинале или оверене фотокопије доку-
мената: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и диплому 
о стеченој стручној спреми. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања огласа 
у листу „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

22000 Сремска Митровица, Марко Перичин Камењар 16
тел. 022/624-398, локал 111

Васпитач
за рад са децом узраста од три године до поласка у 

школу
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три године или на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач, у складу са законом; да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској 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 (за радно место васпитача).

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпитач.

Хигијеничар
УСЛОВИ: завршена основна школа - први степен стручне спреме. 

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: диплому о стеченом образо-
вању (оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија који не могу бити старији од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, доказује 
се дипломом о стеченом образовању на језику остваривања образов-
но-васпитног рада. Доказ који се односи на психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом подноси се приликом пријема у рад-
ни однос (лекарско уверење), а доказ који се односи на неосуђиваност 
кандидата прибавља установа. На пријави на конкурс обавезно назна-
чити на које место кандидат конкурише. Претходну проверу психофи-
зичких способности кандидата за рад са децом, који испуњава услове 
конкурса, вршиће надлежна служба за послове запошљавања. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања истог 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Документација предата на конкурс се не враћа 
поштом. Кандидати је могу преузети након коначности одлуке, на лич-
ни захтев, у секретаријату установе. Пријаве са потребном документа-
цијом слати на адресу установе или доставити лично, а ближе инфор-
мације се могу добити на број телефона: 022/624-398, локал 111.

ГИМНАЗИЈА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-271

Професор српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и следећег степена 
и врсте стручне спреме: професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрват-
ски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; професор српскохрватског језика 
са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности 
и српског језика; професор југословенске књижевности са страним 
језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и срп-
ски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипло-
мирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; 
Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска 
филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвис-
тика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаратив-
на књижевност). Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Србистика.

Професор историје
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и следећег степена 
и врсте стручне спреме: професор историје; дипломирани истори-
чар; дипломирани историчар - мастер; мастер историчар. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије историје. 
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ОСТАЛО: Кандидат мора да има положен испит за лиценцу или да при-
ложи доказ да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о стеченом обра-
зовању (оверена фотокопија); оверену копију потврде о положеном 
испиту за лиценцу или уверење издато од стране високошколске 
установе да кандидат поседује образовање у складу чланом 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о 
држављанству (оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија); уверење о некажњавању издато од надлежног 
суда. Уверење о здравственом стању дужан је да донесе кандидат 
који на конкурсу буде изабран. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Све пријаве са приложеном документацијом пре-
дати у секретаријату школе или послати поштом, на адресу: Гимназија 
„Бранко Радичевић“, Светосавска 5, 22300 Стара Пазова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ“

22245 Моровић, Краља Петра 18, тел. 022/736-024

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За дужност директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 59 став 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), односно да има одговарајуће образовање из чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставнике те врсте школа и подручја рада, за педагога и психолога, 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (с обзи-
ром да програм обуке за дикректора школе и правилник о полагању 
испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за директора) и најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, односно да је наставник и струч-
ни сарадник лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године (у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007 - аутентично тумачење 97/2008, 99/2014)). Поред наведених 
услова кандидат треба да испуњава услове из члана 120 став 1 тач-
ка 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад. Уз пријаву приложити: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу (дозвола 
за рад), односно стручном испиту, потврду (школе) о раду у области 
образовања (најмање 5 година), уверење о држављанству. Лекарско 
уверење се доставља накнадно, након што орган управљања донесе 
одлуку о избору кандидата. Рок за пријаву је 15 дана.

СУБОТИЦА
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Максима Горког 38
тел. 024/663-101

Финансијско-књиговодствени радник 
(благајник)

на одређено време до повратка привремено одсутне 
запослене, преко 60 дана

УСЛОВИ: завршена средња економска школа или гимназија (IV степен 
стручне спреме), према Правилнику о организацији и систематизацији 
послова у Политехничкој школи у Суботици, дел. бр. 01-1765/2013.

Послови одржавања чистоће просторија - 
спремачица

на одређено време ради замене привремено одсутне 
запослене, преко 60 дана

УСЛОВИ: завршена основна школа (I степен стручне спреме), према 
Правилнику о организацији и систематизацији послова у Политехнич-
кој школи у Суботици, дел. бр. 01-1765/2013.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образо-
вање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: биографију, оверену фото-
копију дипломе (сведочанства) о стеченом образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије, лекарско уверење којим се доказује 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима 
(доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Доказ 
о неосуђиваности из тачке 3) прибавља школа. Кандидат мора да 
има доказ о завршеној школи на српском, мађарском или хрватском 
наставном језику. Директор доноси одлуку о избору у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве на кон-
курс слати на адресу: Политехничка школа, 24000 Суботица, Максима 
Горког 38, тел. 024/663-107. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено приспеле 
пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА

24000 Суботица, Банијска 67

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Наставник за избор у звање и на радно 
место предавача, за научну област: 

Правне науке, ужа научна област: Право у 
спорту, основе законодавства и педагошка 

документација
са непуним радним временом 20%, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: завршен други степен високог образовања, магистар или 
специјалиста у области правних наука и смисао за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на радно 
место асистента, за научну област: 

Информатика и рачунарство, ужа научна 
област: Информатика и рачунарство, 

примена рачунара у вртићу, анимације и 
учење на рачунару

са непуним радним временом 50%, на одређено 
време од 3 године

УСЛОВИ: завршен други степен високог образовања, мастер из 
области информатике и рачунарства, студент докторских студија који 
је студије првог и другог степена завршио са укупном просечном оце-
ном најмање осам и који показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа сарадника и наставника и Статутом школе, у складу са који-
ма ће бити извршен избор између пријављених кандидата. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлеж-
ног органа да кандидат није под истрагом - документа у оригиналу 
или овереном препису и не старија од шест месеци), достављају се на 
адресу: Висока школа струковних студија за образовање васпитача и 
тренера у Суботици, 24000 Суботица, Банијска 67. Сву конкурсну доку-
ментацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 51  22.04.2015.  |  Број 618 |   

електронској форми (на компакт диску - CD). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ“

24413 Палић, Трогирска 20

Наставник француског језика
за 64% радног времена, у одељењима на српском 
наставном језику, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, образо-
вање 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, одговарајући профил занимања 
по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, психичка физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 

Домар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: завршена средња школа, III или IV степен стручне спреме, 
психичка физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима, држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи: доказ о одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да 
кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља уста-
нова. Пријаве на конкурс доставити на адресу: ОШ „Мирослав Антић”, 
Трогирска 20, 24413 Палић. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. 

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИТО ИГУМАНОВИЋ“
31260 Косјерић, Светосавска 2

тел. 031/781-442

Професор француског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 8, 
чланом 120 и 121 став 10 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основним школама. Уз пријаву на конкурс канди-
дат доставља доказе о испуњености услова у погледу стручне спреме и 
уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе.

ШАБАЦ
ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ ШАБАЦ

15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

Наставник практичног рада на образовном 
профилу стилски кројач

са 54% радног времена, на одређено време 
до повратка радника са боловања, односно до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, дипломирани кос-
тимограф, завршен факултет примењених уметности, одсек или 
одељење: текстил, дизајн текстила, костим или костимографија; 
текстилни инжењер моделар - конструктор.

Професор биологије
са 40% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са боловања, односно до 
31.08.2015. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор биологије, дипломи-
рани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог, професор 
биологије - хемије, дипломирани професор биологије и хемије, дипло-
мирани биолог за екологију и заштиту животне средине, дипломирани 
биолог, смер заштита животне средине, дипломирани биолог - еколог, 
дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани молекуларни 
биолог - мастер, дипломирани професор биологије - хемије - мастер, 
дипломирани биолог заштите животне средине.

Професор српског језика и књижевности
са 78% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са боловања, односно до 
31.08.2015. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор, односно дипломи-
рани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор југо-
словенске књижевности са страним језиком; професор српског језика 
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломира-
ни филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и 
српског језика; мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грами: Српски језик и Српска књижевност); мастер професор језика и 
књижевности (србиста) (студијски програм Српска филологија: српски 
језик и лингвистика); мастер професор језика и књижевности (србис-
та) (студијски програми: Српска књижевност; Српска књижевност и 
језик); мастер филолог (студијски програм Филологија, модули: Срп-
ски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог 
(студијски програм Српски језик и књижевност).

Професор хемије
са 60% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са боловања, односно до 
31.08.2015. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор хемије; дипломира-
ни хемичар; професор биологије - хемије; професор физике - хемије; 
дипломирани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани 
инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар опште 
хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломира-
ни хемичар - смер хемијско инжењерство; дипломирани професор 
хемије - мастер; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломира-
ни хемичар - мастер; дипломирани професор физике-хемије - мастер; 
дипломирани професор биологије - хемије - мастер; професор геогра-
фије - хемије.

Професор историје
са 60% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са боловања, односно до 
31.08.2015. године

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



   |  Број 618 | 22.04.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs52 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор историје, дипломира-
ни историчар, професор историје - географије. 

Професор географије
са 40% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са боловања, односно до 
31.08.2015. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор географије; дипломи-
рани географ; професор историје - географије; дипломирани географ 
- просторни планер; дипломирани професор географије - мастер.

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка радника са 
боловања, односно до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност.

ОСТАЛО: у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ 72/09, 52/11 и 55/13) - мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. Пријаве са биографијом и документима (оверена фото-
копија дипломе - уверење о завршеном образовању, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству не старије од 6 месеци), 
доставити Школи примењених уметности у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. За додатне информације позвати на телефон 
број: 015/342-174.

ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА“
15305 Липолист, Карађорђева 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2, 
чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13): одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), 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. сеп-
тембра 2005.године; да има одговарајуће образовање из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога, дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе (с обзиром да програм обуке 
за директора школе и Правилник о полагању испита за директора 
школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да савлада 
обуку и положи испит за директора на начин и у року који пропише 
министар), да има 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 чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Директор школе 
се бира на мандатни период од четири године и нема ограничења за 
поновни избор. Директору школе мирује радни однос за време првог 
изборног периода на радном месту са кога је изабран. Уз пријаву на 
конкурс кандидати достављају следеће доказе: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству у трајању од 
најмање 5 година у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, доказ о држављанству  
Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених; уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику кандидат доставља доказ издат 
од одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; уверење да се против кандидата 
не води истрага, односно да није подигнута оптужница за кривична 
дела из надлежности суда; доказ о физичкој, психичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење које 
није старије од 6 месеци); биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе. Уколико се под-
носе фотокопије докумената, исте морају бити оверене (овера не сме 
бити старија од 6 месеци). Доказ да кандидат није осуђиван правнос-

нажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - школа прибавља по 
службеној дужности, подношењем захтева МУП-у РС ради издавања 
извода из казнене евиденције. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу школе.

ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„СВЕТИ САВА“
17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб

тел/факс; 017/474-732, 474-733

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да 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), и то: да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни пре-
глед“) 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 кандидат уз пријаву на конкурс; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
(уверење кандидат подноси приликом пријема у радни однос, а пре 
закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); да има 
држављанство РС (кандидат подноси уз пријаву на конкурс, у оригина-
лу, уверење не старије од 6 месеци); одговарајуће образовање из чл. 
8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да зна језик на коме се оства-
рује образовно- васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: 
диплому о стеченом одговарајућем високом образовању из чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, оверен препис дипло-
ме или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о држављанству РС (уверење о држављанству, оригинал, не старије 
од 6 месеци), биографију, извод из матичне књиге рођених или ове-
рену фотокопију извода, не старију од 6 месеци, диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању или доказ, по важећим законским 
прописима, о знању језика на коме 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 на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Благовременом пријавом сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је 
пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Пријаву са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа 
„Свети Сава“, Ђуре Јакшића бб, 17510 Владичин Хан, са назнаком: „За 
конкурс“. Контакт особа: секретар школе, тел. 017/474-733.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“

17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/405-035

Професор фармацеутске технологије - 
теорија

за 20% радног времена, на одређено време до 
31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутологије; 
дипломирани фармацеут; магистар фармације; специјалиста фарма-
ције.

Професор фармацеутске технологије - 
вежбе

за 64,17% радног времена, на одређено време до 
31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутологије; 
дипломирани фармацеут; магистар фармације; специјалиста фарма-
ције.

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 53  22.04.2015.  |  Број 618 |   

Професор фармакогнозије - вежбе
за 16,6% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу лекови-
тог биља; дипломирани фармацеут; магистар фармације; специјалиста 
фармације, специјалиста за контролу лековитог биља.

Професор фармацеутско-технолошких 
операција - вежбе

за 4,16% радног времена, настава у блоку 3%, на 
одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутологије; 
дипломирани фармацеут; магистар фармације; специјалиста фарма-
ције.

Професор фармацеутске хемије - вежбе
за 16,6% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и 
контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут 
- медицински биохемичар; магистар фармације; специјалиста фарма-
ције, специјалиста за испитивање и контролу лекова.

Професор увода у козметологију - теорија
за 20% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; дипло-
мирани фармацеут; специјалиста фармације, специјалиста козмето-
лог; магистар фармације, специјалиста козметолог; специјалиста док-
тор медицине, специјалиста козметолог.

Професор интерне медицине са негом - 
теорија

за 20% радног времена, на одређено време до 
31.08.2015. године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну медицину; спе-
цијалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

Професор медицинске биохемије - теорија
за 20% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохе-
мију; доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипломи-
рани фармацеут; дипломирани биохемичар; дипломирани фармацеут 
- медицински биохемичар; дипломирани биохемичар - мастер; спе-
цијалиста доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије; магис-
тар фармације - медицински биохемичар; мастер биохемичар.

Професор медицинске етике - теорија
за 5% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

Професор прве помоћи - настава у блоку
за 15% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматологије; дипломирани фар-
мацеут; професор народне одбране; дипломирани педагог за народну 
одбрану; виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска 
сестра; организатор здравствене неге; специјалиста доктор медици-
не одговарајуће специјализације; дипломирана медицинска сестра; 
дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педа-
гог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сес-
тра хируршког смера; виши медицински техничар; виша медицинска 
сестра.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити 
оргинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или 
уверење о стеченом одговрајућем образовању, уверење о држављан-

ству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење из казнене евиденције, уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима и децом доставља се пре 
закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати са назнаком: „За конкурс“, на адресу школе: Медицинска 
школа „Др Изабел Емсли Хатон“, Моше Пијаде бб, 17501 Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЂЕНИ“
17529 Муховац

тел. 063/8169-975

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Лице које има одговарајуће високо образовање: поседовање 
одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Закон о основама сис-
тема 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, у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, број 76/05 и 100/07 и аутентич-
но тумачење 97/08 и 44/10, а почев од 10. септембра 2005. године; 
лице које испуњава услове за наставника, педагога и психолога; да 
има дозволу за рад, обуку и положени испит за директора установе и 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове 
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
има положени испит за директора школе (с обзиром да програм обуке 
за директора школе и правилник о полагању испита за директора 
школе нису донети, изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора). Уз пријаву кандидат подноси: био-
графске податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе 
о завршеном одговарајућем образовању; оверен препис уверења о 
положеном испиту; потврду о раду у области образовања и васпитања 
након стеченог образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности при-
бавља школа; уверење о држављанству; лекарско уверење. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве доставити на адресу Основе школе „Миђени“, 17529 
Муховац бб, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора“ или код 
секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе или на број телефона: 063/816-99-75.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17523 Прешево, Железничка 14/б

тел. 017/664-387

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника школе за подручје рада или 
за педагога и психолога; да има дозволу за рад, обуку и положени 
испит за директора установе (кандидат изабран за директора школе 
дужан је да положи испит за директора у року за годину дана од дана 
ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о осно-
вама система образовања и васпитања) и најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има физичку, психичку и здравстевену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вапит-
ни рад. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању (не старије од 6 месеци), 
уверење о држевљанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци), оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту - дозвола за рад (не старије од 6 месе-
ци), потврда о раду у области образовања (доказ о радном стажу), 
уверење да кандидат није под истрагом, нити је подигнута оптужница 
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код надлежног суда, уверење високошколске установе којим канди-
дат потврђује да је положио испит из српског језика, уколико обра-
зовање није стечено на српском језику (доставља кандидат који није 
стекао образовање на српском језику), биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом рада директора школе, лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за 
пријавбљивање 15 дана.

ВРШАЦ
ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-509, 834-573

e-mail: osjspopovic@gmail.com

Наставник информатике
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана (породиљско одсуство)

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред 
општих услова предвиђених Законом о раду испуњава и посебне усло-
ве, прописане одредбом чл. 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће образовање 
прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013): професор информатике, професор информатике у образо-
вању, професор информатике и техничког образовања, дипломирани 
инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне информа-
тике, дипломирани инжењер електротехнике - за рачунску технику и 
информатику, дипломирани математичар - за рачунарство и инфор-
матику, дипломирани инжењер организације рада - смер кибернет-
ски, дипломирани инжењер организације - за информационе систе-
ме, дипломирани инжењер за информационе системе, дипломирани 
инжењер организационих наука - одсек за информационе системе, 
дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику, 
дипломирани математичар, професор математике, професор физи-
ке, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и 
информатике, дипломирани инжењер електронике, професор технике 
и информатике, професор техничког образовања, професор електро-
технике, професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента 
за информационо-управљачке и комуникационе системе, професор 
информатике - математике, дипломирани информатичар, дипломи-
рани информатичар - пословна информатика, дипломирани инфор-
матичар - професор информатике, професор географије - информа-
тике, дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор 
географије - информатике, мастер, професор физике - информатике, 
дипломирани професор физике - информатике - мастер, дипломирани 
професор информатике, мастер, дипломирани информатичар - мас-
тер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике 
за рачунарску технику и информатику, дипломирани економиста за 
економску статистику и информатику, дипломирани физичар, дипло-
мирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипло-
мирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, мастер 
математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства, мастер економиста, мастер професор информатике и 
математике, мастер професор информатике и физике, мастер профе-
сор физике и информатике, мастер професор географије и инфор-
матике, мастер професор технике и информатике, мастер професор 
информатике и технике, мастер инжењер информационих техноло-
гија, мастер инжењер организационих наука (смер информациони сис-
теми и технологије или софтверско инжењерство и рачунарске науке), 
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, дипло-
мирани инжењер организационих наука - мастер из области информа-
ционих система и технологија, дипломирани професор информатике 
и математике - мастер, дипломирани професор технике и информа-
тике - мастер, дипломирани професор информатике и технике - мас-
тер, професор основа технике и информатике, професор географије 
и информатике. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице које је 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање 
четири семестра; наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
из предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице које 
је стекло академско звање мастер, које у оквиру завршених студија, 
мора имати положено најмање пет информатичких предмета (од тога 
најмање један из области Програмирање и најмање један из области 

Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из јед-
не или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство; 
кандидат мора да има, у складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на вискокошколској 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 лиценцу, 
сматра се да има образовање из горе наведених дисциплина; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о одговарајућем обра-
зовању (диплому) и 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 пре-
носа бодова, издат од стране високошколске установе, односно уве-
рење или други одговарајући докуменат о положеном испиту из педа-
гогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно положеном испиту за лиценцу, доказ о држављанству 
(уверење које није старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (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 програ-
му одговарајуће високошколске установе) и извод из матичне књиге 
рођених рођених (са холограмом). Доказ о испуњености услова под 
редним бројем 2. (лекарско уверење) кандидат прилаже пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ о испуњености услова под редним бројем 
3. (уверење о неосуђиваности) прибавља школа службеним путем. 
Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/
фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на конкурс“.

ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

„МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање ванредног/редовног 
професора за ужу научну област 

Индустријско инжењерство
са пуним радним временом, ванредни професор 
на период од пет година, а редовни професор на 

неодређено време 

УСЛОВИ: Услови за звање ванредног професора: доктор техничких 
наука, способност за наставни рад, кандидат који има научне, однос-
но стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, 
са рецензијама као и више научних радова од значаја за развој нау-
ке у ужој научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), однос-
но руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за 
коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима. Услови за звање редовног професора: доктор тех-
ничких наука, способност за наставни рад, који има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој науке, 
као и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области објављених у међународним или водећим домаћим часописи-
ма, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, 
патент, оригинални метод, и сл.), односно руковођење или учешће у 
научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова 
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, већи 
број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области 
објављених у међународним или водећим часописима, са рецензија-
ма, већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или 
оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 55  22.04.2015.  |  Број 618 |   

Наука и образовање

наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и мастер академским студијама.

Наставник у сва звања за ужу научну 
област Педагошко дидактичке науке - 
предмети Педагогија са дидактиком и 

Микропедагогија
са непуним радним временом, 30% радног времена, 

на период од пет година, а редовни професор на 
неодређено време 

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор педагошких наука спо-
собност за наставни рад, који има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама. 
Услови за звање ванредног професора: доктор педагошких наука, 
способност за наставни рад, који има научне, односно стручне радо-
ве објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, 
као и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области објављених у међународним или водећим домаћим часописи-
ма, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, 
патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, прак-
тикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим научним скупови-
ма. Услови за звање редовног професора: доктор педагошких наука, 
способност за наставни рад, који има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као 
и више научних радова од значаја  за развој науке, као и више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених 
у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални 
метод, и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројекти-
ма, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за 
ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима, већи број научних радова 
који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у међу-
народним или водећим часописима, са рецензијама, већи број научних 
радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним 
скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно 
остварење, остварене резултате у развоју научнонаставног подмлатка 
на факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и 
мастер академским студијама.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкур-
са, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академ-
ском звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и 
саме радове), подносе се Факултету у року од 8 дана од објављивања 
у публикацији „Послови“, на адресу: Технички факултет „Михајло 
Пупин“, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком: „За конкурс“. Кон-
такт телефон: 023/550-501. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

Перлез, Трг кнеза Михаила 2

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице које испуњава 
услове из чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно: одговарајуће образовање из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) за наставника основне 
школе, педагога, психолога, стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису којим се уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен и врста 
образовања прописани су Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); дозвола за рад 
(лиценца), обука и положен испита за директора установе; најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 

након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на кон-
курс потребно је доставити: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о траженом степену и врсти стручне спреме; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно доказ о 
положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију); 
потврду или уверење о дужини стажа којим се доказује да кандидат 
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал 
или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима - доставља 
само изабрани кандидат; доказ да кандидат није осуђиван школа при-
бавља по службеној дужности; с обзиром да школа прибавља доказ 
о неосуђиваности потребно је да кандидати доставе и оригинал или 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверена 
фотокопија дипломе о стеченом средњем, вишем или високом обра-
зовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
одговарајуће уверење о положеном испиту из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (лекторат); доказ је неопходно 
поднети за језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик); биографију са предлогом програма рада. С обзиром да Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја није донело подзакон-
ски акт који уређује програм обуке у складу са стандардима компетен-
ција директора, програм испита, начин и поступак полагања испита за 
директора установе, пријава која не буде садржала доказ о испуња-
вању услова под тачком 3, сматраће се потпуном, а изабрани кандидат 
имаће обавезу да у законском року, по доношењу подзаконског акта, 
положи испит за директора. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе: ОШ „Ђура Јакшић“ 
Перлез, Трг кнеза Михаила 2, са назнаком: „За конкурс за избор дирек-
тора школе“, лично или путем поште. Школски одбор ће донети одлуку 
о избору директора најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс. Потребне информације могу се добити 
од секретара школе, лично или на број телефона: 023/3813-046.

СРЕДЊА ШКОЛА
НОВИ БЕЧЕЈ
Маршала Тита 5

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо образовање: 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; да поседују лиценцу, односно положен стручни испит, обуку 
и положен испит за директора установе (с обзиром да програм обуке 
за директора школе и правилник о полагању испита за директора 
школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да савлада 
обуку и положи испит за директора на начин и у року који пропише 
министар); да имају најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; доказ о радном стажу у трајању од најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о физичкој, психичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско уве-
рење, не старије од 6 месеци; доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
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Наука и образовање

оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; биографију са прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора. Доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- школа прибавља по службеној дужности. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са конкурсном 
документацијом се достављају секретаријату школе или путем поште 
на адресу: Средња школа, Маршала Тита 5, 23272 Нови Бечеј, са наз-
наком „Конкурс за директора”. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, телефон: 023/771-077.

Посао се не чека, 
посао се тражи

САЈМОВИ 

ЗАПОШЉАВАЊА
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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

Шта се подразумева под унапређењем и 
прилагођавањем радне биографије позицији за 
коју се конкурише? 

Битан корак у тражењу посла представља и изра-
да квалитетне радне биографије (CV), која омогућава 
да се потенцијалном послодавцу адекватно презен-
тују квалификације, знања, компетенције и радно ис-
куство кандидата. Ваљано написана биографија вам 
помаже да оставите добар утисак на послодавца и 
повећава могућност да дође до разговора о запошља-
вању. Зато је припремите пажљиво, јер она одражава 
ваш професионални приступ запослењу, вашу моти-
висаност и друге особине. Уколико је лоше написана, 
може вам затворити врата до жељеног посла. 

CV представља преглед онога што можете пону-
дити одређеном послодавцу за одређено радно место. 
Саветујемо вам да прилагодите свој CV послу или по-
зицији за коју се пријављујете. Важно је да биографија 
садржи све информације од значаја за послодавца, 
које могу утицати на његову одлуку да баш вас изабе-
ре. Истакните оне информације које вас препоручују 
за посао, нагласите своје предности и квалитете. Ва-
жно је да информације у биографији буду тачне, јер 
у супротном ризикујете да већ на првом разговору 
будете разоткривени. 

У пословном свету CV се већ традиционално сас-
тавља уз придржавање одређених форми и садржаја. 
Коју год форму да изаберете, обавезно истакните 
своје позитивне резултате.

Форме радне биографије
• Хронолошка биографија ставља акценат на 

послове које сте обављали и ваше радно искуство. 
Уколико се одлучите за ову форму, саветујемо да у на-
вођењу радних искустава најпре наведете последње 
радно место, па даље, све до првог посла (обрнута 
хронологија). За сваки посао наведите период у коме 
сте радили и опишите задатке и дужности које сте 
обављали.

• Функционална биографија описује ваше вешти-
не, постигнућа и способности. Користе је кандидати 
који имају више различитог радног искуства, па би-
рају она која су релевантна за позицију за коју кон-
куришу. Такође, користе је и кандидати који немају 
радног искуства, па ће у први план ставити своје об-
разовање.

Да би радна биографија била добро написана, 
најпре сакупите (припремите) информације о вашем 
радном искуству за период редовног запослења, хо-

ИСТАКНИТЕ СВОЈЕ ПРЕДНОСТИ
норарног рада или рада по уговору о делу, приправ-
ничког оспособљавања и волонтерског рада. Подаци 
који ће на најбољи начин илустровати ваше радно 
искуство треба да садрже преглед (списак) организа-
ција у којима сте радили: у радном односу на одређе-
но и неодређено време, хонорарно, по уговору, при-
правништво, школска пракса, волонтерски, друштвено 
користан рад, остало.

Такође, сакупите и информације о досадашњем 
образовању или стручном оспособљавању. У делу 
који описује ваше образовање и оспособљавање тре-
ба навести преглед школа које сте похађали и када, 
али и преглед курсева, семинара, секција (клубова, 
радионица) које сте посећивали. Немојте заборавити 
да наведете и додатна знања (нпр. знање страних јези-
ка, рад на рачунару), објављене чланке, награде, као и 
чланство у организацијама, удружењима.

Послодавци у свом радном окружењу воле да 
виде вредне и поуздане особе, раднике који добро раде 
у тиму. Стога у радној биографији истакните особине 
које вас препоручују за посао у колективу, али и да 
сте спремни на самосталан рад, као и стално учење и 
усавршавање.

Потом истражите тржишта рада (радне снаге) - 
понуде, огласе послодаваца, који вам могу помоћи да 
опишете своја радна искуства и знања. Било би добро 
да верзију биографије коју сте написали прегледа ваш 
пријатељ, јер она мора бити беспрекорна. 

CV треба да буде лак за читање, будите јасни и 
прецизни, користите кратке реченице, а правописне 
и граматичке грешке нису дозвољене. Словне греш-
ке, прецртане речи, нечитак рукопис или мрље, могу 
бити разлог за одбијање. Биографија не сме бити ни 
прекратка ни предуга, не би требало да буде дужа од 2 
стране А4 формата. Такође, превелика слова остављају 
лош утисак, тако да је препоручљиво користити фонт 
величине 10-12, са словима Times New Roman ili Arial. 
Не занемарујте ни изглед и квалитет папира. 

Потенцијалном послодавцу би требало да буде 
јасно, након што прочита ваш CV, ко сте ви и шта може-
те урадити на послу за који се пријављујете. Упутства 
за израду CV-а по европским стандардима доступна 
су на свим интернет сајтовима који се баве запошља-
вањем и оглашавањем слободних послова. Такође, не-
запослени који су несигурни приликом писања своје 
радне биографије могу се за помоћ обратити својим 
саветницима, како би их упутили на обуку за актив-
но тражење посла или у неки од клубова за тражење 
посла НСЗ. И.М.
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АКТУЕЛНО   Како покренути сопствени посао

ЗНАЊЕМ ДО ЦИЉА

В.П.

У Филијали Панчево НСЗ

СЕРТИФИКАТИ ЗА РУКОВАОЦЕ
ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМА

У просторијама Филијале Панчево НСЗ, 3. априла, организована је свечана додела сертификата за девет лица са еви-
денције незапослених, која су успешно завршила обуку за руковаоце грађевинским машинама. Обука је почела крајем 
прошле, завршена је у марту ове године, а трајала је 360 наставних часова. 

Отворени универзитет „Знање“ из Београда реализовао је обуку у сарадњи са НСЗ, а практична настава одвијала се 
на терену ДВП „Тамиш Дунав“ у Панчеву, као и на теренима у Долову, Опову и Црепаји. Полазници су кроз обуку стекли 
знања и вештине за управљање машинама за откоп, утовар и транспорт материјала, као и за њихово одржавање, контро-
лу исправности и обављање једноставних поправки. Након реализованог плана и програма обуке полазници су полагали 
завршни испит и стекли право на сертификат о стручној оспособљености.

Сертификате је уручила в.д. директора Филијале Надежда Сладојевић, честитавши полазницима и пожелевши им 
срећу у предстојећем тражењу посла.

И. Мучибабић

Полазници са потврдом о завршеним 
обукама могу да конкуришу за старт-

ап кредите и разне субвенције и 
подстицаје потребне за почетак 

пословања, уз подршку Града Београда

Члан Градског већа и председник Савета за запо-
шљавање града Београда Драгомир Петроније-
вић, поводом доделе потврда о завршеним обукама 
„Знањем до циља“, рекао је да је то само први корак 

у имплементацији Локалног акционог плана запошљавања 
ове године.

„Обуку је похађало 558 грађана, а данас смо поделили 
360 диплома. Због великог интересовања овакве едукације 
ћемо наставити. За све који желе да започну свој бизнис или 
који већ раде али имају неке проблеме, ту су и републичке и 
градске институције од којих могу добити све информације, 
а такође могу да дају и предлоге. Надам се да ћемо на овај 
начин побољшати привредни развој у Београду, али и Србији. 
До краја месеца ћемо расписати конкурс за бизнис инкубато-
ре. Започели смо пилот-пројекат органске производње у Ба-
рајеву, где желимо да направимо кластер, да удружимо што 
већи број пољопривредника“, истакао је Петронијевић.

Према његовим речима, највише интересовања је, осим 
за креативну индустрију и ИТ сектор, било и за пољоприв-
реду.

„Желимо да их едукујемо да производе органску храну, 
јер ће тако бити конкурентнији на тржишту. Будући да наши 
произвођачи имају мале парцеле, савет је да се преоријенти-
шу на скуп производ и тако ће опстати на тржишту“, поручио 
је Петронијевић.

Секретарка за привреду Тијана Маљковић изразила 
је задовољство што су мартовске радионице похађали људи 
жељни знања. Полазници који су успешно завршили едука-
цију са потврдом о завршеним обукама могу да конкуришу 
за старт-ап кредите и разне субвенције и подстицаје потреб-
не за почетак пословања уз подршку Града Београда и свих 
институција које се баве решавањем проблема незапосле-
ности.

„У мају ће у Дому омладине бити одржан сајам запошља-
вања који организује Град Београд. На њему ће присуствова-
ти велики број домаћих и страних компанија. Секретаријат за 
привреду у априлу и мају даје субвенције и подстицаје за ор-

ганску производњу, пчеларе, обуке. Све информације ће бити 
на сајту Секретаријата за привреду и сајту Града Београда“, 
навела је Тијана Маљковић.

Догађају су присуствовали и представници Регионалне 
агенције за развој и европске интеграције Београда, Нацио-
налне службе за запошљавање - Филијале за град Београд, 
Фонда за развој, Градског центра за социјално предузет-
ништво и Привредне коморе Београда.

 
   Отворена прва предузетничка радња 
    Прва предузетничка радња чији је власник Бранко Мр-
каљ, предузетник који је прошао обуку „Знањем до циља“ 
у организацији Савета за запошљавање града Београда, 
отворена је 3. априла.
   „На обуку сам дошао са конкретном идејом за сопствени 
бизнис. Радионице су ми пружиле доста корисних инфор-
мација које су ми помогле да брже покренем сопствени 
посао и да га касније унапредим. Имао сам прилику да 
директно добијем информације које подстицаје Град Бео-
град даје преко Савета за запошљавање“, рекао је Мркаљ.
   Драгомир Петронијевић, члан Градског већа, истакао је 
да ће град наставити да подстиче развој предузетничког 
духа.
   „Прва предузетничка радња је отворена, а ми ћемо на-
ставити да подстичемо даљи развој предузетничког духа. 
Ово су први видљиви резултати. Радићемо на томе да до 
краја године имамо још много нових предузетника“, рекао 
је Петронијевић.
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Преко 1000 незапослених Ваљеваца потражило шансу за запослење

На пролећном Сајму запошљавања, одржаном у окви-
ру Регионалног сајма привреде - СПРЕГ, у „Омни цен-
тру“ у Ваљеву, учествовала су 34 послодавца, која су 
исказала потребу за 235 радника. У највећем броју 

тражени су радници у производњи, радници машинске, 
грађевинске и медицинске струке, радници у угоститељству, 
комерцијалисти, продавци, инжењери машинства, инжење-
ри електротехнике, технолози, дипломирани економисти, 
правници.

Послодавци су исказали потребу за упошљавањем лица 
свих степена стручности и образовних профила, осим за-
нимања из области просвете. Међу послодавцима су били: 
Горење, Еуропром, Крушик пластика, Дунав осигурање, Еро-
зија, Меркатор, Ваљевска пивара, Енел, ЈКП Видрак, Народ-
ни музеј... Преко 1000 незапослених Ваљеваца потражило је 
своју шансу за запослење.

„Прошле године је у Србији одржано 50 сајмова запо-
шљавања, на којима је учествовало око 50.000 незапослених. 
Посао код 1.000 послодаваца пронашло је више од 10.000 
људи. Стопа незапослености у Србији смањена је у значајној 
мери, што потврђују и подаци. Прошлу годину смо заврши-
ли са 16,8 посто незапослених, док је претходне године било 
преко 20 посто. Највећи пад стопе незапослености имају Бео-

град и Војводина“, истакао је Зоран Мартиновић, директор 
Националне службе за запошљавање, који је обишао штандо-
ве и разговарао са послодавцима и незапосленима. 

Као и претходних година, свој допринос успешној орга-
низацији сајма дало је десет волонтера из Клуба за тражење 
посла.

Филијала Смедерево НСЗ успешно је реализовала обуку 
за дактило-оператере за 11 особа са инвалидитетом. Серти-
фикати су додељени полазницима на свечаности уприличе-
ној у просторијама „Гоша Солко“ доо Смедеревска Паланка, 
3. априла.  

„Гоша Солко“ доо је предузеће за професионалну реха-
билитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, које 
се бави и производном делатношћу. Програм обуке за дак-
тило-оператере одобрен је 2010. године од Министарства за 
рад, запошљавање, социјална и борачка питања, као и Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Сви учесници у пројекту, полазници, предавачи и руко-
водство, изузетно су задовољни што су имали прилику да 
буду део овог програма. Полазници су били веома мотивиса-
ни, изузетно сарадљиви, активно учествовали у предавањи-
ма и све време били једна компактна група. Након завршене 
обуке уприличена је једнодневна екскурзија - обилазак ма-
настира Манасија и Ресавске пећине. 

Директор „Гоша Солко“ доо Драгиша Марковић иста-
као је да ће првом приликом, када се за то створе услови, 
неке од полазника и запослити. 

Поводом обележавања Међународног дана Рома, 8. 
априла, Удружење грађана „Тернипе“ је Филијали 
Пирот доделило захвалницу за успешну сарадњу 
у спровођењу политике, мера и активности у циљу 

унапређења положаја Рома у Пироту. Захвалницу је дирек-
торки Филијале Пирот Јелени Костић уручила Радмила 
Нешић, председница УГ „Тернипе“.

Филијала Пирот НСЗ, између осталог, активно учествује 
и у мобилном тиму за инклузију Рома, као и у реализацији 
пројекта „Подстицај запошљавању Рома и Ромкиња кроз 
афирмативне мере“, који спроводи Српска академија наука и 
уметности - Центар за истраживање етницитета и Комисија 
за проучавање живота и обичаја Рома.

На подручју Филијале Пирот тренутно је евидентирано 
869 незапослених лица ромске националности (376 жена и 
493 мушкарца). Највећи број незапослених је са првим степе-
ном стручне спреме - 649 лица (302 жене).

АКТУЕЛНО   Одржан Сајам запошљавања у Ваљеву

ЛОЗНИЦА 

РАДНА МЕСТА ЗА 235 РАДНИКА

Ј. Миленковић М. Јонић 

Рада Севић

СЕРТИФИКАТИ ОСОБАМА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Поводом обележавања
Међународног дана Рома

ЗАХВАЛНИЦА
ФИЛИЈАЛИ ПИРОТ

У просторијама „Гоша Солко“ доо Смедеревска Паланка
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У организацији ужичке филијале 
Националне службе за запо-
шавање одржан је састанак на 
тему „Унапређење сарадње свих 

чинилаца на тржишту рада у циљу по-
већања запослености“. Састанак је био 
прилика да се укаже на конкретне про-
блеме и могућности карактеристичне 
за тржиште рада на подручју Филија-
ле Ужице, што је довело до значајних 
предлога и сугестија за повећање за-
послености у овом делу Србије.

Председник Управног одбора НСЗ 
Даријо Мачкић истакао је да се само 
директним увидом у стање на терену 
може креирати неопходна политика 
запошљавања: „Желимо да направимо 
сарадњу са локалним самоуправама, 
да заједнички радимо, да будемо парт-
нери, како бисмо расположива средства 
искористили на најбољи могући начин. 
Ту смо да видимо шта је то што је Ужи-
цу и Златиборском округу најпотреб-
није и да томе прилагодимо политику 
запошљавања. Бићемо ту и да испрати-
мо реализацију мера активне политике 
запошљавања и сам завршетак јавних 
позива ове године, а све ради смањења 
стопе незапослености“.

„Очекујемо да ће ове године око 530 
лица са подручја Филијале Ужице бити 
обухваћено мерама и програмима ак-
тивне политике запошљавања, односно 
још 130 лица преко локалних акционих 
планова запошљавања, у сарадњи са 
локалним самоуправама. Суштина је 
да сви који на било који начин утичу на 
локално тржиште рада и токове запо-
шљавања у Ужицу и у другим општи-

нама треба да сарађују, размењују 
информације, како би помогли једни 
другима у циљу постизања позитивних 
трендова на тржишту рада. Ужичка 
филијала НСЗ ће у наредном периоду 
пружати подршку и помоћ приватном 
сектору и социјалним партнерима, како 
би и у овој години наставили успешну 
сарадњу“, истакла је директорка ужич-
ке филијале НСЗ Зорица Милошевић.

Састанку су присуствовали и пред-
ставници Управе града Ужица. Поред 
значајних средстава која су издвојена 
за имплементацију Локалног акционог 
плана запошљавања за 2015. годину, за 
три мере које су у складу са НАПЗ-ом, 
Град Ужице ће из сопствених средста-
ва финансирати реализацију програма 
обуке за познатог послодавца. Тиме ће 
се донекле решити проблем недостатка 
адекватних кадрова у овом делу Србије, 
чиме се указује на проблем дефицитар-
ности одређених кадрова.

Значајна сугестија Града Ужица, 
коју је подржала и Регионална развој-

на агенција „Златибор“ из Ужица јесте 
и удруживање средстава НСЗ са међу-
народним фондовима, односно плани-
рање пројеката и њихова реализација.

Састанку су присуствовали бројни 
привредници са којима ужичка фи-
лијала НСЗ годинама успешно сарађује, 
и то: Ваљаоница бакра „Севојно“, „Уни-
траг“ ДОО Ужице, „Путеви“ АД Ужице, 
Наменска „Први партизан“ Ужице, „Је-
динство“ Севојно, „Сирогојно“, „Текстил“ 
Ужице, „АБЦ производ“ Ужице, „Злати-
борац“ Мачкат, „МС конфекција“ Бајина 
Башта, „Пролетер“ АД Ариље, „Гарман“ 
Ариље, „Амибо“ Ариље, „Радовић енте-
ријери“ Пожега и Пекарско предузеће 
„Сретен Гудурић“ из Ужица.

Отворена дискусија, велики број 
сугестија и предлога доказ је да су 
послодавци веома заинтересовани за 
сарадњу и програме и мере активне 
политике запошљавања које спроводи 
НСЗ.

АКТУЕЛНО   Политика запошљавања и карактеристике тржишта рада на подручју Филијале Ужице

ПАРТНЕРСТВОМ ДО ВЕЋЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ

Сајам образовања у Новом Пазару

ЂАЦИ ЂАЦИМА

Мерама и програмима активне политике запошљавања ове године 
биће обухваћено око 530 особа, а још 130 кроз локалне акционе планове 

запошљавања

Биљана Терзић

Аида Бојаџић

Филијала Нови Пазар НСЗ у сарадњи са Град-
ском управом, средњим и основним школама, ус-
пешно је реализовала V Сајам образовања. У сали 
Дома омладине у Новом Пазару ученици завршних 
разреда основних школа на једном месту могли су 
да се информишу о свим образовним профилима 
које нуде новопазарске средње школе.

Манифестацију је отворио градоначелник Новог 
Пазара др Мехо Махмутовић, а учесницима се об-
ратио и директор Филијале Нови Пазар НСЗ Нихат 
Бишевац. Сајам је био изузетно посећен, штандови 
занимљиви, пуни смеха и младости, што даје изван-

редну слику о младом граду, какав је Нови Пазар, 
пуном потенцијала за даљи развој и напредак. 

Професори и ђаци су веома креативно предста-
вили своје средње школе. Школа за текстил, дизајн и 
кожу посебно је истакла свој дизајнерски смер, кроз 
успешну модну ревију „Dreams about jeans“. Музич-
ка школа „Стеван Мокрањац“ представила се низом 
музичких нумера изведених на клавиру, гитари и 
хармоници. Угоститељско-туристичка школа при-
премила је лепо аранжирану и укусну храну, као 
послужење за госте сајма. Средња медицинска шко-
ла спровела је акцију вађења крви и мерења крвног 
притиска.

На штанду НСЗ ученицима су били на распола-
гању информативни флајери, упитници о професио-
налним интересовањима, а наши саветници су ин-
формисали будуће средњошколце која су занимања 
атрактивна на локалном тржишту рада.
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Србислав Антонијевић

Ана Бацић

У просторијама Дома Војске у Краљеву, Филијала 
Краљево НСЗ организовала је 7. априла Сајам запо-
шљавања, који је окупио 42 послодавца из Краљева и 
Врњачке Бање. У понуди је било више од 100 радних 

места различитих профила. Тражени су радници прехрам-
бене, текстилне, металске струке, радници у угоститељству, 
агенти продаје животног осигурања... Велики број незапос-
лених Краљевчана имао је прилику да се у директном кон-
такту представи послодавцима. 

Манифестацију је отворио градоначелник Краљева То-
мислав Илић, у присуству директора НСЗ Зорана Мар-
тиновића и начелника Рашког управног округа Небојше 
Симовића. Велику помоћ у организацији сајма пружили су 
волонтери, незапослена лица, полазници Клуба за тражење 
посла.

Током сајма организован је и округли сто на тему „Под-
стицање запошљавања и социјалног укључивања теже запо-
шљивих лица и подршка регионалној и локалној политици 
запошљавања“. Директорка Филијале Краљево НСЗ Снежа-
на Прелић представила је актуелне мере и програме НСЗ 
као подршку послодавцима за ангажовање теже запошљи-
вих лица. 

О сарадњи са НСЗ говорили су и представници локалне 
самоуправе, Регионалне привредне коморе Краљево, Канце-

ларије за младе, Савета за младе, Невладине организације 
„Хелп“ и Регионалне развојне агенције „Златибор“. Своја ис-
куства са тржишта рада, уз предлоге и сугестије о изменама 
уписне политике и мерама и програмима НСЗ, исказали су 
и представници привреде, реномирана предузећа: „Унипро-
мет“, „Сан“, „Помак“, Хотел „Соларис“, „Техноопрема“, МАК ДИ 
- предузеће за професионалну рехабилитацију ОСИ и „Пласт 
метал“.

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Краљеву

ПОНУЂЕНО ВИШЕ ОД 100 РАДНИХ МЕСТА
Манифестација окупила 42 послодавца из Краљева и Врњачке Бање

ПРИЗНАЊЕ
ФИЛИЈАЛИ КРУШЕВАЦ

Поводом 50 година од оснивања предузећа за профе-
сионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом ИПА „Металопластика“ из Стопање 
код Трстеника, Национална служба за запошљавање 

- Филијала Крушевац је 1. априла добила захвалницу за ви-
шегодишњу успешну сарадњу и велики допринос у раду пре-
дузећа и запошљавању особа са инвалидитетом.

Досадашња сарадња ИПА „Металопластика“ а.д. 
Стопања и крушевачке филијале НСЗ је била веома успешна.

„Наша сарадња огледа се кроз велику подршку, програ-
ме обука и пројекте који су реализовани у претходном перио-
ду. Спремни смо да и даље радимо на заједничким пројекти-
ма“, изјавила је генерална директорка компаније Радмила 
Стевановић. 

Компанија је од 2005. године до данас запослила 44 
лица, углавном особе са инвалидитетом, за рад у производњи 
предмета од пластике, за рад на ситоштампи и сличним по-
моћним пословима. Поред тога, запослени су и социјални 
радник, дефектолог и дипломирани правник. ИПА „Металоп-
ластика“ је користила мере активне политике запошљавања, 
пре свега програм отварања нових радних места и обуке за 
познатог послодавца.

„Велико је задовољство добити признање од предузећа 
које слави 50 година рада, посебно што се ради о једином 
предузећу у округу које се бави професионалном рехабили-
тацијом и запошљавањем особа са инвалидитетом. Очекујем 
наставак добре сарадње и у годинама које следе“, рекао је ди-
ректор Филијале Крушевац Предраг Марковић.

Уколико би се транспорт робе Дунавом до 2020. године 
повећао за 20 одсто, то би допринело стварању између 7.000 
и 8.000 радних места, процена је бечког економског инсти-
тута Wifo.

До раста броја радних места дошло би услед смањења 
просечних трошкова транспорта. Раст радних места је мали, 
гледано из европске перспективе, али би, како наглашава 
Wifo у саопштењу, требало имати у виду и друге позитивне 
ефекте, као што је заштита животне средине, јер је транспорт 
бродовима због мање потрошње енергената и ниске емисије 
угљен-диоксида еколошки прихватљивији.

Према процени бечког економског 
института Wifo

Захвалница предузећа за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом ИПА „Металопластика“

ДУНАВ ОТВАРА НОВА 
РАДНА МЕСТА
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Дуги дани у канцела-
рији симбол су Јапа-
на, баш као и суши 
или хумористички 

стрипови, али ће им Јапан 
рећи „сајонара“, уз подрш-
ку премијера Шинза Абеа, 
пише „Фајненшел тајмс“. 
Култура предугих радних 
сати одговорна је за више 
проблема у Јапану, од недо-
вољног броја новорођених 
до слабе продуктивности, па 
Јапан покушава да се окрене 
пракси која већ дуго постоји 
у остатку света и сведе радно 
време на прихватљив ниво.

Трговачка кућа „Иточу“ 
нада се да ће привући младе 
академце радним временом 
које почиње и завршава ра-
није од уобичајеног, а про-
извођач штампача „Рикох“ 
забрањује рад после 20 ча-
сова.

Холдинг компанија 
„Фаст ритејлинг“, власник 
произвођача гардеробе 
„Уникло“ који је спонзор 
светском тениском рекету 
број 1, српском тенисеру Но-
ваку Ђоковићу, намерава да 
уведе четвородневну радну 
недељу за запослене који 
желе бољи баланс између 
радног и слободног времена.

„Чак и ако су радни сати 
краћи, платићемо више рад-
ника који буде имао већи 
учинак. Дуги радни сати не 
воде неопходно већој проду-
ктивности“, наводи извршни 
директор „Фаст ритејлинга“ 
Тадаши Јанаи.

Произвођач робота „Фа-
нук“ жели да привуче нову 
радну снагу у своје некон-
венционално седиште у 
подножју планине Фуџи, уд-
востручујући величину своје 
теретане и изградњом нових 
тениских и бејзбол терена.

Напори корпорација да 
побољшају услове рада у 
складу су са кампањом пре-
мијера Абеа, који жели да 
реформише тржиште рада, 
које сматра кључним по-
кретачем привредног раста. 
Моћи ће да одахну и радни-
ци у јавном сектору, па ће за-
посленима у Министарству 
здравља од октобра бити 
забрањено да раде после 
22 часа, након што је про-
пао покушај да се радници 
истерају из канцеларија га-
шењем светла у просторија-
ма. 

Јапанска влада је недав-
но предложила закон који 
ће приморати раднике на 
најмање пет дана плаћеног 
одмора годишње. Један од 
контроверзнијих елемената 
предложеног закона је идеја 
да запослени у одређеним 
секторима, укључујући бан-
ке и брокерске куће, буду 
плаћени по учинку, а не по 
броју одрађених сати. Заго-
ворници те идеје верују да 
би ова мера повећала про-
дуктивност, док критичари 
сматрају да би заправо по-
већала прековремени рад, 
који више не би био плаћен.

ГОРЕ - ДОЛЕ   Култура предугих радних сати 
одговорна је за више проблема у Јапану

„САЈОНАРА“ ДУГОМ
РАДНОМ ВРЕМЕНУ

Власник произвођача гардеробе „Уникло“, 
спонзор Новака Ђоковића, намерава да 
уведе четвородневну радну недељу за 

запослене који желе бољи баланс између 
радног и слободног времена

Индустријска производња у фебруару 
порасла 1,9 одсто

Незапосленост у земљама бивше Југославије

МАКЕДОНИЈА И БиХ 
ПРЕДЊАЧЕ

Број незапослених смањен у Црној Гори и
Србији, а у Хрватској и Словенији повећан

Македонија и Босна и Херцеговина предњаче по неза-
послености међу земљама бивше Југославије, док је ситу-
ација најбоља у Словенији, показала је анализа агенције 
„Анадолија“, коју преноси сајт „Алџазира“. Према званичним 
подацима са краја 2014., Македонија је имала 27,6 одсто 
незапослених, а БиХ је на другом месту, са свега 0,1 одсто 
мањом стопом, односно са 27,5 одсто. Иако је у обе државе 
број незапослених смањен, оне су и даље знатно иза осталих 
земаља у региону.

Осим у Македонији и БиХ, незапосленост је смањена и у 
Црној Гори и Србији, док се у Хрватској и Словенији повећала. 
Са стопом незапослености од 18,3 одсто прошлу годину завр-
шила је Хрватска, а Црна Гора са 18,1 одсто, док је стопа неза-
послености на крају прошле године у Србији била 16,8 одсто.

Најнижу стопу незапослености на простору Западног 
Балкана на крају прошле године имала је Словенија - 9,6 
одсто. Најнижу анкетну стопу незапослености у Европској 
унији (међу становништвом старости до 16 до 64 године) на 
крају 2014. године имала је Немачка - 4,9 одсто, док је највећа 
незапосленост била у Грчкој - чак 25,7 одсто. Просечна сто-
па незапослености у ЕУ на крају 2014. године износила је 9,8 
одсто.

Стопа незапослености у Грчкој је пала, док је индус-
тријска производња порасла најбржим темпом за последња 
три месеца, према објављеним подацима из Атине. Стопа 
незапослености у Грчкој је у јануару пала на 25,7 одсто са 
децембарских 25,9 одсто. Иако је пад био скроман, реч је о 
најнижој стопи незапослености у Грчкој за последње две и по 
године, јавља њујоршка агенција „Блумберг“.

Одвојени подаци су показали да је индустријска про-
изводња у фебруару на годишњем нивоу порасла 1,9 одсто, 
после јануарског пада од 0,2 одсто, док су потрошачке цене у 
марту пале за 1,9 одсто међугодишње.

ГРЧКА 

НАЈНИЖА НЕЗАПОСЛЕНОСТ
ЗА ДВЕ И ПО ГОДИНЕ  
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Око 10.000 грађана Србије, претежно младих и не-
запослених, који су за живот зарађивали радећи 
сезонске послове у Црној Гори, највероватније ће 
остати без овог извора зараде. То је директна после-

дица Закона о странцима који је на снагу ступио 1. априла, 
а који предвиђа да ниједан страни држављанин неће моћи 
да добије посао уколико се на бироу налазе Црногорци тог 
профила. Овим законом Црна Гора жели да допринесе већем 
запошљавању домаће радне снаге. 

Међутим, послодавци су затражили да се одложи при-
мена члана који се односи на прибављање претходне потврде 
од Завода за запошљавање, као услов за ангажовање страна-
ца. Они су оценили црногорску радну снагу као „неспособну 
и нерадну“ и објаснили да због тога већ 15 година ангажују 
странце. У Министарству рада рекли су нам да овакав закон 
постоји и у Србији, како би заштитио домаћу радну снагу.

Вукица Јелић, директорка црногорског Завода за запо-
шљавање, сматра да инсистирање једног дела послодаваца 
да се настави несметано и неконтролисано запошљавање 
странаца само потврђује неопходност примене законских 
одредби.

„Ако послодавци већ 15 и више година ангажују стран-
це, значи да нису ни дали прилику домаћим радницима да 
код њих буду ангажовани. Закон није забранио запошљавање 
странаца, већ је само уредио да се послови приоритетно по-
нуде црногорским радницима. У случајевима када нема 
тражених профила, омогућено је запошљавање странаца“, 
објашњава Јелићева.

Грађани Србије у Црну Гору одлазе лети и тамо се запо-
шљавају најчешће на пословима конобара, собарице, кувара, 
али и као грађевински радници. Зарађују од 300 до 800 евра 
месечно, без бакшиша, уз плаћен смештај.

„Завршио сам економски факултет, али како овде не 
могу да нађем нормалан посао, сваког лета одлазим у Црну 
Гору. Тамо радим два посла и зарадим око 1.200 евра месеч-
но. Трудим се да не трошим много док сам тамо, јер од тога 

живим остатак године у Србији. Тако 
сам се и одшколовао. Уколико бих ос-
тао без тог посла, био бих у озбиљном 
проблему“, каже Предраг Рајчевић 
(28) из Београда.

Осим туризма, грађевинарство је 
област у којој се током сезоне у Црној 
Гори запошљава највише странаца. 
Грађевинска фирма „Зетаградња“ то-
ком сезоне запосли и по 200 страна-
ца, а како кажу, за домаћом радном 
снагом ће посегнути једино ако буду 
морали.

„На бироу нема профила који су 
нама потребни, али и да има, мислим 
да странци боље раде од домаћих 
радника“, сматра Благота Радовић, 
власник компаније.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Закон о странцима у Црној Гори предвиђа да страни држављанин 
неће моћи да добије посао уколико се на бироу налазе Црногорци тог профила

ПРАВО ПРЕЧЕГ ИЗБОРА
Око 10.000 грађана Србије, претежно младих и незапослених, који су за живот 

зарађивали радећи сезонске послове у Црној Гори, највероватније ће остати без 
овог извора зараде. Законом Црна Гора жели да допринесе већем запошљавању 

домаће радне снаге

„Сваког лета одлазим у Црну Гору, тамо 
радим два посла и зарадим око 1.200 евра 
месечно, тако сам се и одшколовао. Уко-
лико бих остао без тог посла, био бих у 

озбиљном проблему“, каже Предраг Рајче-
вић (28) из Београда

 Грађевина, туризам и трговина
   У 2014. години издата је 23.061 дозвола за рад и запо-
шљавање странаца, што је за 2,5 одсто више у односу на 
2013. годину. Највише дозвола - 5.156, издато је у области 
грађевинарства, у туризму и угоститељству издато је 4.510 
дозвола, 3.063 у трговини на велико. Најчешће су то били 
радници из Србије, Босне и Херцеговине и Македоније.
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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)


