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ЦРНА ХРОНИКА 
СИВЕ ЗОНЕ

ТЕМА БРОЈА – Од укупног броја смртних повреда на раду ове године, 
око 40 посто су лица која су радно ангажована у сивој економији. Један 
од разлога чешћег повређивања и нестручна радна снага. Фирме попут 
„Фијата“, „Лафаржа“, „Холцима“ и те како улажу у безбедност и здравље 

на раду и - немају повреда
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ПОЈАС И СЕРВИЈЕТА
Један емиратски разговор с инжењером који је радио 

на изградњи “Близнакиња” у Дубаију стигао је до питања: 
Колико је људи пало са скеле приликом изградње две, 
тада највише зграде, на једној од највећих светских гра-
дитељских позорница. Двадесетак – одговорио је. Зар их је 
толико погинило? – са чуђењем сам упитао. Нико није по-
гинуо, везују се појасевима за скелу. То је обавеза. У Србији 
ти појасеви су невидљви. Да јесу многи би и данас радили.

Највећи број број смртних повреда на раду ове годи-
не стиже из сектора грађевинарства. Једно од ефикаснијих 
решења није део законске обавезе, а она би се састојала 
у следећем: Обавеза послодавца је да, у случају смртног 
исхода запосленог на раду, партиципира у давањима (пор-
одична пензија, или друга категорија социјалних давања) 
породици страдалог радника (супруга, деца…). Контрола 
ризика би на тај начин била не само превентивна већ и 
ефикаснија. Да којим случајем то закон предвиђа, у Србији 
би грађевинске раднике на скелама виђали не само са јед-
ним појасом. Овако: Сам пао – сам се убио! Тема броја - без-
бедност на раду и измене Закона о безбедности и здрављу 
на раду.

Највећи број незапослених на простору који покрива 
Филијала Лозница НСЗ има средњу стручну спрему - њих 
11.869, следе лица без квалификација и нискоквалифико-
вани – 5.164. У процентима, чак 90,2 одсто незапослених је 
те квалификационе структуре. Која срећна рука треба да 
се спусти на раме и каже: Добили сте посао. Детаљније у 
Интервјуу Тијане Јосић, директорке Филијале Лозница 
НСЗ.

У Крупњу – који покрива лозничка Филијала НСЗ - на 
корак до радног места је 49 лица. Њима су уручени уговори 
о укључивању у програм двомесечне обуке. По завршетку 
ће засновати радни однос на неодређено време у текстил-
ној фабрици „Џинси Србија“. Шире на страни Актуелно. 

А да и у том послу више није довољно да намотате 
конац у шпулну и увучете конац у иглу говори Миљана 
Пешић из „Бенетон Србије“: Користимо машине последње 
генерације тако да нам је потребан бар један програмер, 
инжењер електронике. Тог програмера покушали су да 
пронађу на Форуму напредних технологија који је одржан 
у Нишу, где је понуђен посао за око 80 програмера, софтвер 
и девелопера за Андроид и ИОС, инжењера електронике, 
веб и графичких дизајнера... Шире на страни Актуелно. 

У Европској унији све више образованих младих људи 
тражи преквалификацију. У неким чланицама ЕУ чак 
трећина младих између 18 и 25 година ради посао за који 
се нису школовали. Иако су завршили факултете и гово-
ре више језика, многи млади прихватају слабо плаћене 
послове, само да не би били незапослени. Највише раде у 
услужном сектору. Диплома у џепу сервијета на руци - де-
таљније на страни Лакше до посла. 

Цех глобалне економске кризе различито се плаћа. У 
анализи стручњаци Европске централне банке открили су 
да је Ирска изгубила преко 18.000 евра по особи, преноси 
агенција Ројтерс. Ко се у истом периду обогатио - на страни 
Горе - Доле. На истој, понуда америчког гиганта у онлајн 
трговини - Амазон ће у САД запослити 100.000 сезонских 
радника.

У Јагодини нису чекали понуду Амазона. Сопствени 
посао започеће 129 особа из Јагодине, Ћуприје, Параћина, 
Свилајнца, Деспотовца и Рековца. Уручени су им уговори 
о коришћењу средстава НСЗ. За ту сврху опредељено 20,2 
милиона динара. 

Милош Чолић
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ПРИВРЕДА   Стечајни управник предложио да БИП банкротира

ДРЖАВА ВЕЋИНСКИ ВЛАСНИК ЗЕМЉИШТА
Дирекција за имовину Србије власник 70 одсто простора БИП-а

ПОЗИВ БЕОГРАДСКИМ ПОСЛОДАВЦИМА

Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да је 
прошле недеље стечајни управник у Београдској индустрији 
пива (БИП) предложио да та фирма иде у банкрот, а у том 
процесу ће се одредити и шта коме припада. Одговарајући 
на питања новинара у Скупштини Србије, Сертић је рекао да 
две трећине објеката на тој локацији већ припада Дирекцији 
за имовину Србије.

„БИП као компанија није власник највећег дела простора 
у коме је и то ће кроз стечајни поступак бити дефинисано“, 
рекао је Сертић и прецизирао да је Дирекција за имовину Ср-
бије власник 70 одсто простора компаније. Према његовим 
речима, поступак продаје ће бити јаван, а како ће се одвијати 
зависи и од стечајног управника и стечајног судије.

Национална служба за запо-
шљавање - Филијала за град 
Београд обавештава послодав-
це из приватног сектора да још 

увек нису попуњене квоте за учешће 
у програмима додатног образовања и 
обука, те да могу конкурисати по јав-
ним позивима објављеним 27.03.2015. 
године. Позивамо послодавце да ис-
користите финансијску и саветодавну 
подршку при запошљавању нових рад-
ника. Учешћем у реализацији програ-
ма додатног образовања и обуке свом 
предузећу обезбедиће добре раднике, 
истовремено омогућавајући младима 
да дођу до првог радног искуства.

Програм „Стручна пракса“ под-
разумева стручно оспособљавање не-
запослених за самосталан рад у струци 
и стицање услова за полагање стручног 
испита, у складу са посебним законом, 
без заснивања радног односа. Пракса 
траје најдуже 12 месеци и намењена је 
незапосленима без радног искуства у 
струци или са радним искуством које 
није довољно за полагање стручног 
испита. Ангажованим лицима Нацио-

нална служба исплаћује новчану помоћ 
у месечном износу од 10, 12 или 14.000 
динара, у зависности од нивоа образо-
вања. 

Програм „Стручна пракса у циљу 
стицања посебних практичних знања 
и вештина незапослених за рад у стру-
ци“, без заснивања радног односа код 
послодавца, траје 6 месеци и намењена 
је незапосленима са средњим, вишим 
и високим образовањем без радног 

искуства у струци или са радним иску-
ством краћим од 6 месеци, којима НСЗ 
исплаћује новчану помоћ у месечном 
износу од 10, 12 или 14.000 динара у за-
висности од нивоа образовања.

Програм „Стицање практичних 
знања“ подразумева оспособљавање 
незапослених без квалификација, ради 
стицања знања и вештина за обављање 
конкретних послова, заснивањем рад-
ног односа код послодавца. Програм 
траје 6 месеци, а обавеза послодаваца 
је да запослена лица задрже у радном 
односу још најмање 6 месеци. НСЗ ре-
фундира послодавцу нето зараду лица 
у месечном износу од 23.000 динара и 
припадајући порез и доприносе за оба-
везно социјално осигурање

Информације о овом и другим про-
грамима могу се добити у организа-
ционим јединицама Филијале за град 
Београд, путем Позивног центра НСЗ: 
0800/300-301 и на сајту: www.nsz.gov.
rs. Послодавци нам се могу обратити 
за подршку и савет у вези са свим пи-
тањима која се тичу ангажовања нових 
радника.

УЖИЦЕ 
ФИНАНСИРАЊЕ ОБУКЕ

Град Ужице је у сарадњи са ужичком филијалом 
Националне службе за запошљавање расписао Јавни по-
зив за учешће у финансирању програма обуке на захтев 
послодавца у 2015. години. Програм подразумева учешће 
у финансирању обуке ради стицања знања и вештина 
потребних за обављање послова на конкретном радном 
месту, уколико на евиденцији незапослених Националне 
службе за запошљавање - Филијале Ужице нема лица са 
потребним знањима и вештинама.

За реализацију програма Град Ужице издвојио је 1,5 
милиона динара. НСЗ ће пружити сву неопходну технич-
ку подршку у реализацији овог јавног позива, који је от-
ворен до 9. новембра 2015. године. Б.Т.
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Филијала Лозница НСЗ поред града Лознице обухва-
та и општине Крупањ, Љубовија и Мали Зворник. 
О ситуацији на тржишту рада, као и перспектива-
ма и плановима у вези са будућим активностима, 

разговарали смо са Тијаном Јосић, директорком Филијале 
Лозница Националне службе за запошљавање.

Филијала Лозница је на крају августа имала 18.871 
лице на евиденцији незапослених. Има ли промена?

Од почетка године се примећује смањење незапосле-
ности, а очекујемо и додатни пад, кроз реализацију наших 
мера активне политике запошљавања. Тренутно на евиден-
цији имамо 4.673 лица старости до 30 година. Учешће мла-
дих у укупном броју незапослених је преко 24,7 одсто. Дуго-
рочно незапослених на нашој евиденцији је 11.735 или 62,2 
процента, а велики је и број лица која су старија од 50 година 
- 28,4 одсто. 

Највећи број незапослених има завршену средњу школу 
(III и IV степен стучне спреме) - 11.869 или 62,8 процената, 
следе лица без квалификација и нискоквалификовани - 5.164 
(27,4 одсто).

Са којим занимањима је пут до запослења краћи? 
Најтраженији су професори математике и информатике, 

дипломирани фармацеути и заваривачи, док најдуже на по-
сао чекају дипломирани инжењери хемијске технологије, ин-
жењери пољопривреде, пољопривредни, правни и хемијски 
техничари. 

Каква је реализација активних мера запошљавања 
по расписаним јавним позивима локалних  самоупра-
ва? 

Наша филијала је са Градом Лозница и општинама Мали 
Зворник, Љубовија и Крупањ склопила споразуме о уређи-
вању међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања за 2015. годину. 
Град Лозница је у свом локалном акционом плану запошља-
вања определио средства за две мере - јавне радове и струч-
ну праксу. За реализацију ових мера обезбеђена су средства 
у укупном износу од 40 милиона динара. Половину средста-
ва обезбедио је Град, а половину НСЗ. Конкурс за јавне радо-
ве је завршен и ангажована су 243 лица.

Конкурси за стручну праксу, са и без полагања стручног 
испита, још увек су отворени и трају до утрошка средстава. 
По овим програмима планирано је ангажовање 174 лица.

У Малом Зворнику за реализацију јавних радова, струч-
не праксе и самозапошљавања, као и за субвенције за отва-
рање нових радних места, обезбеђена су средства у укупном 
износу од 16,3 милиона динара. Кроз јавне радове ангажова-
на су 84 лица, а кроз програм стручне праксе планирано је 
ангажовање око 80 лица. Кроз програм јавних радова у Љу-
бовији ангажовано је 20 лица, као и у Крупњу. 

По програму јавних радова и ЛАПЗ-у 2015 до сада је ан-
гажовано 516 лица са евиденције лозничке филијале НСЗ. 

Каква је сарадња са социјалним партнерима?
Филијала Лозница је током 2014-2015. године остварила 

партнерство и продубила сарадњу са Одељењем за локални 
економски развој града Лозница, Регионалном привредном 
комором Ваљево, ПКС, Фондом за развој града Лозница, 

Фондом за развој Републике Србије, Канцеларијом за мла-
де и Регионалном развојном агенцијом „Подриње, Подго-
рина и Рађевина”. Успостављена је редовна комуникација и 
заједничко учешће на свим скуповима за привреду, као и 
међусобно информисање о актуелним конкурсима или де-
шавањима. Сви смо на истом задатку, развоју привреде, уна-
пређењу пословног окружења и смањења незапослености. 

Филијала Лозница је иницирала да у сарадњи са 
Канцеларијом за младе организује обуке за мали бизнис у 
просторијама Омладинског центра. Циљ нам је да кроз ову 
заједничку активност приближемо и даље промовишемо 
предузетнички дух код младих, како би и кроз ову иниција-
тиву млади видели нове могућности за своје запослење.

Како тече сарадња са образовним институцијама?
На нашој евиденцији незапослених имамо велики број 

младих који су завршили средњу школу. Они чине чак 70 од-
сто укупног броја незапослених младих. Филијала је ове го-
дине иницирала и подстакла сарадњу са средњим школама 
у Лозници. Један од присутних проблема на тржишту рада, 
а на који можемо заједно да утичемо, јесте да млади у току 
школовања стекну што боље радно искуство у оквиру обвезне 
праксе, јер ће се тако лакше укључити у свет рада. Филијала 
ће се ангажовати у погледу налажења адекватних послода-
ваца код којих ће ученици обављати практичну наставу и 
стећи најбоље радно искуство. 

Први пут ове године, на мајски сајам запошљавања поз-
вани су и ученици завршних разреда средњих школа, како 
би се млади упознали са оним што их чека на тржишту рада 
кад заврше школу. 

Филијала је кренула у едукацију ђака завршних разреда 
средњих школа из Лознице на тему „Правни аспект покре-
тања бизниса“, у оквиру предмета Предузетништво. Учени-
цима се пружају основни подаци и кроз примере презентује 

ДО ПОСЛА С ОБЕ СТРАНЕ ДРИНЕ
У припреми два пројекта прекограничне сарадње: “Лековито биље - здрав профит” 

и “Дрина наша зелена река”, у оквиру ИПA пројеката. Младих у укупном броју 
незапослених преко 24,7 одсто, старијих од 50 година још више - 28,4 одсто

Тијана Јосић, директорка 
Филијале Лозница Националне 
службе за запошљавање

По програму јавних радова и ЛАПЗ-у 2015 до 
сада је ангажовано 516 лица са евиденције

лозничке филијале НСЗ 
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шта их очекује као будуће младе предузетнике, као и могућ-
ности кредитирања почетка бављења предузетништвом. 

Развили смо и негујемо сарадњу са свим удружењи-
ма особа са инвалидитетом на подручју филијале, као и са 
центрима за социјални рад. Филијала је постигла значајан 
резултат у овој области и регистровано је повећано запошља-
вање ОСИ. Прошле године се кроз реализацију наших акти-
вих мера запослило 65 особа са инвалидитетом, а 10 лица је 
прошло обуке за тржиште рада. У 2015. години је још већи 
обухват ОСИ кроз наше активне мере запошљавања, око 90 
особа са инвалидитетом је до сада ангажовано уз помоћ на-
ших мера и активности филијале, а планирано је да 11 лица 
прође кроз обуке за тржиште рада. 

Један од примера добре праксе и сарадње је јавни рад за 
особе са инвалидитетом спроведен у 2014. години, у оквиру 
кога је организована уметничка радионица, а полазници су 
се бавили израдом сувенира осликавањем на дрвету, гип-
су, папиру, декупаж техником, израдом икебана и магнета. 

Ова радионица је наставила да ради, а Удружење особа са 
инвалидитетом, у сарадњи са Центром за културу „Вук Ка-
раџић“ и Туристичком организацијом града Лозница, успеш-
но пласира производе на тржиште, са циљем да се побољша 
социјални и материјални статус чланова друштва. 

Коју овогодишњу активност процењујете као до-
бру и значајну?

Остварили смо партнерски однос са Градом у припре-
ми два пројекта који имају утицај на смањење незапосле-
ности. У питању су пројекти „Лековито биље - здрав профит“ 
и „Дрина наша зелена река“. Први се уклопио у првобитну 
иницијативу НСЗ за развијање прекограничне сарадње са 
Хрватском, са циљем да се конкурише за фондове који би се 
потом искористили за мотивациону, стручну и саветодавну 
подршку узгајивачима биља у оквиру ИПA пројеката. Како 
су се поклопиле активности Филијале Лозница, Удружења 

„Флора“ и локалне самоуправе и захваљујући финансијској 
и техничкој подршци Града, кренуло се у даље разрађивање 
ове иницијативе, која је прерасла у заједнички пројекат у об-
ласти узгоја и сакупљања лековитог биља. Важно је да кроз 
овакве пројекте приближимо нове идеје и могућности неза-
посленим лицима у руралним срединама. 

Већ у првој години реализације пројекта организоване 
су две едукације, на којима је учествовало преко 100 лица, 
од којих је велики број на евиденцији НСЗ Лозница, затим, 
окупљено је 137 чланова УГ „Флора” - Подриње који су за-
интересовани за узгајање лековитог биља. Остварена је ко-
муникација са прерађивачима и стручним институцијама, 
попут Института „Јосиф Панчић“, Фармацеутског факултета 
из Београда и Завода за заштиту природе из Београда. Град 
Лозница је обезбедио и просторије за рад. Пројекат је започео 
реализацију без помоћи донатора, али већ у наредној фази 
планирамо учешће на донаторским конкурсима.

Верујемо да ће врло брзо бити остварен главни циљ 
пројекта, а то је да се кроз организовано сакупљање и уз-
гајање лековитог биља, у сарадњи са фирмама откупљачима 
утиче на смањење незапослености у руралним срединама. 
Овај пројект је важан, имајући у виду да је 60 одсто незапос-
лених с евиденције у Лозници са руралног подручја. 

Други пројекат отвара сарадњу са Републиком Срп-
ском? 

Кроз пројекат „Дрина наша зелена река“ остварена је са-
радња и са Градом Лозницом, Општинском управом Општи-
не Мали Зворник и Општином Зворник из Републике Српске, 
односно са њиховим јавним комуналним предузећима, за 
учествовање у пројету ИПА - прекогранична сарадња Србије 
и Републике Срспке, Босна и Херцеговина. Кроз пројекат ће 
се набавити неопходне машине и опрема, контејнери, али и 
обезбедити финансијска средства за спровођење јавних ра-
дова за мануелно чишћење приобаља реке Дрине. Укупан 
буџет пројекта износи 421.000 евра, а планирано је запошља-
вање 60 - 70 лица током реализације пројекта. 

Са Градом Лозница смо остварили веома значајну са-
радњу у реализацији ИПА 2012 пројекта „Повећање де-
лотворности политике запошљавања према угроженим гру-
пама“. Реализација овог пројекта подразумева подршку и 
учешће локалних самоуправа како би заједно, кроз отварање 
Клуба за тражење посла и Центра за информисање и про-
фесионалну оријентацију успели да понудимо ове две нове 
услуге незапосленим лицима у Лозници.  

Да ли сте имали неку значајну активност у испоста-
вама?

У нашој испостави у Крупњу смо имали значајну страну 
инвестицију. Наиме,  почетком године отворена је производ-
на хала фабрике текстила „Џинси Србија“, у којој je до сада 
запослено око 100 лица са евиденције незапослених. 

У току је предселекција кандидата за обуку за шивача 
панталона од тексаса и кепера за овог послодавца, по про-
граму обука на захтев послодавца. Кроз двомесечну обуку, 
која ће се изводити у хали фабрике, проћи ће 49 лица са еви-
денције незапослених у Крупњу. По завршетку обуке, посло-
давац ће у радни однос на неодређено време примити лица 
која су са успехом завршила обуку. Долазак текстилне ин-
дустрије у ову девастирану општину знатно ће утицати на  
смањење стопе незапослености.

Која су ваша очекивања до краја године?
Колико год финансијски подстицаји били важан део у 

процесу смањења незапослености, сами не могу да одговоре 
великој незапослености, зато нам је важно да и даље поди-
жемо квалитет свих наших услуга и да будуће активности и 
мере конципирамо у складу са потребама локалног тржишта 
рада. Активна и квалитетна сарадња са послодавцима, као и 
учествовање у процесу проналажења адекватних кадрова и 
даље ће нам бити једна од најважнијих активности. 

Долазак текстилне индустрије у Крупањ 
знатно ће утицати на смањење

незапослености

Зорица Гацић

Број незапослених по општинама:

Крупањ 2,268

Лозница 12,083

Љубовија 2,184

Мали Зворник   2,336  
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У савременим друштвима човеков рад је први и ос-
новни услов опстанка и функционисања у друштву. 
Интерес свих је да тај рад буде сам по себи безбе-
дан и неугрожавајући. То захтева, са једне стране, 

смањење нежељених последица рада, као што су: повреде 
на раду, професионалне болести и болести у вези са радом, 
а са друге стране, заштиту живота и здравља запослених и 
других лица која на то имају право. 

Садржаји рада и услови рада „јуче“ и „данас“ нису исти, 
већ се мењају са технолошким променама. Поред уобичаје-
них физичких ризика, појављују се и нови облици угрожа-
вања здравља запослених. То су, на пример, организација 
радног процеса, социјална клима, патологија међуљудских 
односа, понашање на раду и ван рада. Такође, модерне 
технологије захтевају нова и сталну иновацију постојећих 
знања, како за успешно обављање радних задатака, тако и 
за њихово обављање на безбедан начин.

Скупштина Србије завршила је расправу о изменама 
Закона о безбедности и здрављу на раду, па се негово ус-
вајање очекује врло брзо. Тим поводом, директорка Управе 
за безбедност и здравље на раду Вера Божић Трефалт на-
помиње да постоје различити узроци повређивања запосле-
них. 

Честе повреде на раду, посебно у неким делатностима 
(обично се помиње грађевинарство са низом физичких по-
вреда и смртних исхода), све већи број инвалида рада, про-
фесионалних обољења и болести у вези са радом, као и слич-
ни разлози, допринели су пооштравању законских и других 
прописа о заштити здравља и безбедности на раду, посебно 
заштити жена и младих. 

„Најчешћи разлог за повреде на раду запослених је не-
поштовање процедуре рада, односно, питање организације 
рада“, каже Вера Божић Трефалт.

Контрола ризика
Са појавом документа под називом Акт о процени ри-

зика, обезбеђује се могућност праћења, редовних контрола 
и евентуалних отклањања физичких и других могућих ри-
зика по живот, здравље и безбедност запосленог. Таквим 
приступом се смањују ризици од повређивања на послу, али 

и ризици од настанка професионалних обољења узрокова-
них неповољним и по здравље штетним условима рада. Кон-
трола ризика, између осталог, подразумева и обавезу посло-
давца да свако радно место и сваког извршиоца максимално 
заштити од познатих ризика који угрожавају или могу да 
угрозе живот или здравље запослених.

Вера Божић Трефалт сматра да је одговорност и на 
послодавцима и на запосленима. Послодавци су дужни да 
више воде рачуна, али и сами запослени да при обављању 
посла доследно примењују процедуре рада. Чињеница је, ис-

тиче Трефалт, и да је велики број повреда последица нескон-
центрисаности на послу.  

„Морам истаћи и чињеницу да од укупног броја смрт-
них повреда на раду ове године, око 40 посто су лица која 
су радно ангажована у сивој економији. Зато је акција Ми-
нистарства рада и инспектората за рад на сузбијању рада 
на црно, веома важна. Један од разлога чешћег повређивања 
запослених јесте и нестручна радна снага“, наглашава Божић 
Трефалт.

Иако је у последњих пар година све више послодаваца 
који испуњавају обавезу заштите на раду и оспособљавају 
раднике за безбедан и здрав рад, проблем је у великој мери 
присутан код малих, приватних предузетника који имају од 
једног до пет запослених. 

„Имамо и добре примере. Пре свега мислим на послода-
вце који нам долазе из земаља Европске уније, нове инвес-
титоре који нам преносе добру праксу. Истовремено, и наши 
послодавци схватају да је безбедност и здравље на раду ула-
гање које се исплати, јер у оним фирмама у којима нема по-
вреда на раду, нема ни одсуствовања запосленог са радног 
места, прати се процес рада, не доводе се нови људи који се 
морају оспособити, евентуално упутити на лекарске прегле-
де и тако даље“, истиче директорка Управе за безбедност и 
здравље на раду.

Због чега промена закона?
Закон о безбедности и здрављу на раду донет је пре 

десет година, а у међувремену су донети закони у другим 

ТЕМА БРОЈА   Измене Закона о безбедности и здрављу на раду

Бољом заштитом здравља на раду и смањењем 
броја повреда на раду, професионалних и

других болести, смањује се оптерећење фондова 
социјалног осигурања 

„Најчешћи разлог за повреде на раду
запослених је непоштовање процедуре рада, 

односно питање организације рада“, каже Вера 
Божић Трефалт

Цео систем безбедности и здравља на раду почи-
ва на превентивним мерама за

безбедан и здрав рад…

ЦРНА ХРОНИКА СИВЕ ЗОНЕ 
Од укупног броја смртних повреда на раду ове године, око 40 посто су лица која су 

радно ангажована у сивој економији. Један од разлога чешћег повређивања и нестручна 
радна снага. Фирме попут „Фијата“, „Лафаржа“, „Холцима“ и те како улажу у безбедност 

и здравље на раду и - немају повреда
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областима. Закон о хемикалијама, јако важан, Закон о без-
бедности производа, Закон о техничкој усаглашености, За-
кон о запошљавању инвалида, Закон о изменама и допунама 
Закона о раду, који и те како имају везе са безбедношћу и 
здрављем на раду. Иако српска привреда не може да прати 
и привреду Европске уније, односно стандарде који се тамо 
примењују, измене Закона о безбедности и здрављу на раду у 
великој мери усаглашене су са европским стандардима.

Бољом заштитом здравља на раду и смањењем броја 
повреда на раду, професионалних и других болести, смањује 
се оптерећење фондова социјалног осигурања, што се не-

посредно одражава на висину издвајања ових средстава по 
основу доприноса и из националног буџета. Овим изменама 
се уводи принцип превенције и заправо, цео систем безбед-
ности и здравља на раду почива на превентивним мерама 
за безбедан и здрав рад. Организацији су потребни здрави 

радници ради испуњавања захтева посла, продуктивности, 
али и са позиције економске исплативости њиховог рада.

„У неким фирмама безбедност и заштита на раду дове-
дени су до савршенства, па у њима већ годинама уназад није 
било не само тешких или смртних, него ни лаких повреда 
на раду. Али, знате, кад се уложи и 300 евра по запосленом 
годишње у мере безбедности и здравља на раду, не мислим 
само на одржавање опреме за рад и тако даље, онда то нешто 
значи, знате где послодавац води рачуна, чак и о дрвећу, да 
ли то смета запосленима. Некима је јако важно да део где за-
послени излазе, где се крећу, буде уредан, управо због посла 
који обављају. Фирме попут Фијата, Лафаржа, Холцима и те 
како улажу у безбедност и здравље на раду и наравно - не-
мају повреда, што је и најважније”, каже Трефалт.

Време на крају покаже да је боље размишљати унапред, 
радити на превентиви и улагати у превентиву. Улагање у по-
следице никада није инвестиција. Приватизација би требало 
да резултира менаџерима који размишљају у овом правцу, 
јер једино тако се иде путем профита и развоја.

Поред уобичајених физичких ризика, појављују се 
и нови облици угрожавања здравља запослених: 
организација радног процеса, социјална клима, 
патологија међуљудских односа, понашање на 

раду и ван рада...

Весна Пауновић

    
Стрес на узлазној путањи

  Већина европских компанија још увек нема установље-
не процедуре о поступању са стресом и осталим психо-
социјалним ризицима на радном месту, упркос све већој 
претњи коју они представљају европским запосленима. 
Ово стање је испитала Европска агенција за безбедност и 
здравље и објавила у два нова извештаја, у којима се раз-
матрају разлози због којих 74 одсто европских привред-
ника још увек нема установљене процедуре на који начин 
да поступају по овом питању, имајући у виду да је 79 одсто 
директора у ЕУ забринуто због проблема стреса на раду, 
а 40 одсто због шиканирања и насиља на радном месту.
Ови извештаји стижу у време када се све већи број за-
послених у Европи жали на проблеме у вези са стресом, 
а недавна анкета је показала да 80 одсто запослених у 
ЕУ очекује да се ниво стреса повећа током следећих пет 
година. Здравствени проблеми повезани са стресом и ос-
тали психосоцијални ризици су добро познати, али ипак 
многи европски привредници имају тешкоћа како да их 
спрече. 
  Показатељи из Европске студије о новим ризицима и 
онима који се тек појављују у предузећима (ЕСЕНЕР) го-
воре да се само 3 одсто предузећа бави психосоцијалним 
ризицима на потпуно холистички и систематски начин, 
а 12 одсто није применило ниједну кључну меру како би 
савладали проблем психосоцијалних ризика који су били 
предмет ове студије. 
  Извештаји су се бавили факторима који би могли ве-
роватно да помогну привредницима да успешније реше 
ова питања, укључујући забринутост самих запослених 
и свест послодаваца да је потребно да озбиљно схвате 
овај проблем: тренутно се сматра да је 50-60 одсто свих 
изгубљених радних дана у вези са психосоцијалним ризи-
цима, док се рачуна да се у ЕУ на психолошке поремећаје 
потроши 240 милијарди евра годишње. Послодавци који 
су свесни уске повезаности између психосоцијалних ри-
зика и високе стопе одсуствовања са посла ће врло ве-
роватно уложити озбиљније напоре да би савладали ове 
ризике.
  У исто време, извештаји препознају препреке на које мно-
ги привредници наилазе у покушају да савладају питања 
психосоцијалних ризика, укључујући и недостатак технич-
ке подршке и упутстава, као и недостатак средстава.

Сматра се да је 50-60 одсто свих изгубље-
них радних дана у вези са психосоцијалним 

ризицима, а у ЕУ се на психолошке поремећаје 
потроши 240 милијарди евра годишње

Око 80 одсто запослених у ЕУ очекује да се 
ниво стреса повећа током следећих пет 

година
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У неким чланицама Европске 
уније чак трећина младих из-
међу 18 и 25 година ради посао 
за који се нису школовали, по-

казују резултати новог истраживања 
групе Стратешки прелаз младих на 
тржиште рада (STYLE). Иако су завр-
шили факултете и говоре више језика, 
многи млади прихватају слабо плаће-
не послове да не би били незапослени. 
Највише младих (више од 30 одсто) који 
су се преквалификовали за посао који 
раде је у Ирској, а најмање у Словенији 
и Словачкој, око 10 одсто. Историчарка 
Иларија Марки, која говори неколико 
језика, служи рибу и кромпириће у јед-
ном ресторану у Единбургу. 

Мада је на Универзитету у Аберди-
ну завршила историју и међународне 
односе, Иларија (24), која је у Британију 
дошла из Италије, није могла да нађе 
посао који одговара њеном образовању. 
„Надала сам се да ћу наћи посао у вези 
са оним што сам студирала и одлучи-
ла сам да се преселим у Единбург, јер 
нисам видела никакву перспективу ако 
се вратим у Италију. Убрзо сам схвати-
ла да су могућности за запошљавање 
историчара веома мале и да сви траже 
искуство или везе, које ја, као неко ко је 
недавно дипломирао, немам“, објашња-
ва Иларија Марки. 

Након што се преселила у већи 
град, Иларија је почела да се пријављује 
за послове за које је преквалификована. 
Морала је да прихвати посао келнери-
це и зараду од 6,5 фунти (8,9 евра) на 
сат. Марки је одлучила, иако ће је то ко-
штати, да се врати школовању и добије 
диплому мастера из историје родне 
равноправности, све у нади да ће тако 
увећати шансе да нађе прави посао. 
Случај Иларије Марки није изузетак...  

Адел Бергин, истраживач у Ин-
ституту за економска и социјална ис-
траживања у Даблину и један од аутора 
истраживања, каже да број превише 
квалификованих младих расте као ре-
зултат тенденције развијених земаља 
да константно повећавају удео људи са 
факултетским образовањем. 

„Ту је и чињеница да се људи об-
разују у областима за које је тражња 
мала, тако да су посебно изложени 
могућности да имају више квалифика-
ција него што је потребно за неки посао. 
Ако се преквалификованост објашњава 
факторима попут превелике понуде 
дипломиране радне снаге или нерав-
нотежом у саставу, онда ту улогу треба 
да има политика. У већини европских 
земаља много боље би се управљало 
растом преквалификованих када би 
се у поступку планирања образовног 

процеса у обзир узели обим и састав 
тражње на тржишту рада“, сматра Бер-
гин. 

Реагујући на резултате истражи-
вања, европска комесарка за запошља-
вање, социјална питања, вештине и 
мобилност радне снаге Маријан Ти-
сен, рекла је да младе људе не треба 
обесхрабривати да се боље образују. 
„Добро образовање и праве вештине 
најбоље су осигурање од незапосле-
ности. Добро обучена радна снага нај-

важнија је компаративна предност Ев-
ропе у глобализованом свету“, истакла 
је европска комесарка. Тисен је рекла 
да Европска комисија ради на побољ-
шању прогноза потребних вештина, 
прилагођавању наставних планова 
и програма и бољој информисаности 
младих о могућностима образовања и 
каријере. То ће, како је нагласила, за-
хтевати бољу сарадњу послодаваца и 
образовног система. 

Генерални секретар Европског фо-
рума младих Алан Пел каже да иза 
преквалификованости младих стоји 
образовна политика којом се довољно 
не охрабрује трајно учење - током целог 
живота. 

„Многи иду на факултет јер избе-
гавају стручно образовање или га виде 
као ћорсокак. Не треба да обесхрабрује-
мо учење, али морамо да обезбедимо 
да (млади) буду боље саветовани и да 
су им све врсте образовања увек на рас-
полагању“, каже генерални секретар 
Форума. 

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА  У Европској унији све више образованих младих људи тражи преквалификацију

Извор: EurActiv.com

КЕЛНЕРИ СА 
ФАКУЛТЕТОМ 

У неким чланицама ЕУ чак трећина младих 
између 18 и 25 година ради посао за који се 

нису школовали

 
Раскорак од Ирске до Кипра 

   Истраживачки пројекат групе Стра-
тешки прелаз младих на тржиште 
рада показао је да је 33 одсто мла-
дих у Ирској преквалификовано. То је 
највиши проценат у Европској унији. 
Следе Кипар (31 одсто) и Шпанија 
(30 одсто). Нека истраживања по-
казују да мање преквалификованих 
за посао који раде има у областима 
инжењеринга, математике, медици-
не, док је њихов проценат већи међу 
онима који завршавају уметничке фа-
култете и друштвене науке. Упућени 
сматрају да решење проблема лежи 
у бољој усклађености образовних по-
литика и потреба тржишта рада. 

Иако су завршили факултете и говоре више језика, многи млади 
прихватају слабо плаћене послове да не би били незапослени

Историчарка Иларија Марки, 
која говори неколико језика, 
служи рибу и кромпириће у 

једном ресторану у Единбургу 
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На основу Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између Националне 
службе за запошљавање и Општине Бољевац за 2015. годину

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 

2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

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

Програм стручне праксе траје до 12 месеци.

Tоком трајања програма стручне праксе ангажована лица оства-
рују право на: 
1. новчану помоћ у месечном износу од 15.000,00 динара; 
2. доприносе за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу 
са законом и 
3. трошкове полагања приправничког/стручног испита у висини једноме-
сечне новчане помоћи.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити 
послодавац под условом: 
- да је директни или индиректни корисник буџета општине Бољевац; 
- да је државна установа или јавно предузеће;
- да своју делатност обавља на територији општине Бољевац;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код 
послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза 
обављања приправничког стажа;
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање; 
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне 
службе - Филијала Зајечар, Испостава Бољевац које:

* има високо образовање;
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за 

стицање услова за полагање стручног испита;
* није било у радном односу код послодавца - подносиоца захтева у 

периоду од 6 месеци пре подношења захтева;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем врши 
селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм. 

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подно-
силац захтева није регистрован у АПР;
- извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на 
одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког ста-
жа, односно полагања стручног испита;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави 
ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен 
од стране послодавца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу 
у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је 
поднет захтев;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Након подношења и разматрања поднетих захтева по Јавном конкурсу 
за реализацију програма стручне праксе, Национална служба сачињава 
предлог одлуке о учешћу у финансирању стручног оспособљавања неза-

послених лица, који доставља председнику општине Бољевац. Председник 
општине Бољевац доноси одлуку о спровођењу програма стручне праксе у 
року од 10 дана од дана затварања конкурса. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Национална служба за запошљавање, Општина Бољевац и послодавац у 
року од 15 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стру-
чне праксе закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. 
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној 
служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапос-
леним лицем на стручној пракси. Након закључивања уговора са послода-
вцем, Национална служба, Општина Бољевац и лице на стручној пракси 
закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. Датум 
почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума 
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе. 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне оба-
везе; 
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са зако-
ном, односно актом о организацији и систематизацији послова; 
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан 
рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање 
испита пред надлежним органом,
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправ-
ничком/стручном испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у 
року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену 
са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, који испуњава 
потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уго-
вором.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив је отворен 8 дана од дана објављивања на сајту Националне 
службе за запошљавање и огласној табли Филијале Зајечар - Испостава 
Бољевац, на сајту општине Бољевац и у бесплатној публикацији о запо-
шљавању „Послови“.

Заинтересовани послодавци достављају тражену документацију на адре-
су Националне службе за запошљавање - Филијала Зајечар, Испостава 
Бољевац, Краља Александра 5. Информације о програму могу се добити 
на телефоне  Националне службе: 019/444-518, 019/444-528 или телефон 
Општине Бољевац: 030/463-412.

Посао се не чека, посао се тражи
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

373

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места 
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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     Администрација и управа

БЕОГРА Д
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
41/07 - пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 
Немањина 22 - 26

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место инспектор за социјалну 
заштиту, звање саветник

Одељење за инспекцијски надзор - Сектор за бригу о 
породици и социјалну заштиту

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких наукa, техничко-технолошких или природно-математич-
ких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, радно искуство у струци од нај-
мање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: знања о инспекцијс-
ком надзору из области социјалне заштите - усмено, познавање 
Закона о општем управном поступку - усмено, познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуника-
ције и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место за управно-надзорне 
послове, звање самостални саветник

Одeљење за управне послове у области социјалне 
заштите - Сектор за бригу о породици и социјалну 

заштиту
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет 
година, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о 
социјалној заштити - усмено, познавање Закона о општем управ-
ном поступку - усмено, знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару, вештина комуникације и процена мотивације 
за рад - усмено.

Место рада: Београд, Македонска 4.

3. Радно место за праћење и реализацију 
јавних набавки, звање саветник

Група за јавне набавке и правне послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука или природно-математичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни струч-
ни испит, радно искуство у струци од најмање три године, знање 
рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о 
јавним набавкама и подзаконских аката - усмено, стручна знања 
из области државне управе - усмено; знање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена 
мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Минис-
тарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачких радних места”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела 
Роглић, тел: 011/3616-262, Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања.

V Општи услови за запослење: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава 
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду 
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Држав-
ни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књиге рођених под-
носи решење о распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви дока-
зи се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општинском односно градском органу управе, суду или код јавног 
бележника.

VIII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 
шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата 
у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
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сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на огла-
шена радна места, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина у изборном поступку, обавиће у Београду, Теразије 41, 
трећи спрат, почев од 16. новембра 2015. године, од 9 часова, о 
чему ће кандидати бити обавештени, телеграмом, на адресе које 
наведу у својим пријавама. 

Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места 
подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од прија-
ва су приложили тражена документа. Кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испи-
ту. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општинском односно град-
ском органу управе, суду или код јавног бележника, биће одбаче-
не закључком конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, 
на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs може се погледати опис послова оглашених радних места.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

И ИНФОРМИСАЊА
Београд, Влајковићева 3

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 
67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у државним органима - пречишћен текст (“Службени гласник 
РС”, бр. 41/07 и 109/09), Mинистарство културе и информисања 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕС-
ТА У МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство кул-
туре и информисања, Влајковићева 3, Београд

II  Радно место које се попуњава

Радно место за акредитације страних 
дописника и дописништава, у звању 

саветник
у Групи за нормативне и правне послове у области 

јавног информисања, Одељењу за нормативне 
послове медијски плурализам и акредитацију 

страних дописника и дописништава, Сектору за 
информисање
1 извршилац

Опис послова: припрема стручне основе за израду нацрта 
законских и подзаконских аката којима се регулише рад старних 
дописника, дописништава и културно информативних центара; 
израђује решења о регистрацији и брисању из регистра страних 
дописништва, сталних страних дописника и сталних службени-
ка страних дописништава; издаје легитимације сталним страним 
дописницима, руководиоцима страних информативних установа, 
његовим заменицима и помоћницима; сарађује са страним кул-

турно-информативним центрима и издаје им документа неопход-
на за њихов рад; стара се да сталним и привременим дописници-
ма олакша приступ изворима информација и пружа им потребну 
помоћ у раду у оквиру надлежности министарства; припрема 
извештаје и информације у вези са акредитацијом страних допис-
ника и дописништава; обавља друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, знање једног страног 
језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о 
јавном информисању и медијима, Правилника о начину вођења 
и упису у евиденцију представника иностраних медија и допис-
ништава иностраних медија, Закона о државној управи, Закона о 
општем управном поступку, делокруг рада Министарства култу-
ре и информисања - провераваће се усмено; знање једног стра-
ног језика - доказиваће се увидом у сертификат или други доказ; 
познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом 
на рачунару и вештине комуникације - провераваће се усмено.

III Место рада: Влајковићева 3, Београд

IV Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Минис-
тарство културе и информисања, Београд, Влајковићева 3, са 
назнаком: „За јавни конкурс”.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Вукица Килибарда (телефон 011/3398-757).

VI 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 дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

VII 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 запошља-
вање.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата; датум 
и место рођења; адресу становања; податке о образовању; 
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на 
конкурс и одговорности на тим пословима; податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања. Уз пријаву 
се прилаже потребна документација, односно докази.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
потписана пријава са биографијом, адресом, контакт телефоном 
и наводима о досадањем радном искуству.

Уз пријаву на овај јавни конкурс прилажу се следећи 
докази, и то: 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образо-
вању, односно стручној спреми; 
- оригинал или оверена фотокопија исправа којима се доказује 
радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима и са којим нивоом образовања, 
односно стручном спремом је стечено радно искуство); 
- оверена фотокопија радне књижице; 
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- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима; 
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог 
доказа о знању  једног страног језика.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, 
иста мора бити оверена у општини, суду или код јавног бележ-
ника.
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. 

IX Трајање радног односа: За ово радно место радни однос се 
заснива на неодређено време. 

X. Провера оспособљености знања и вештина: Са кан-
дидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и 
разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, изборни поступак 
обавиће се почев од 23. новембра 2015. године, у просторија-
ма Министарства културе и информисања Влајковићева 3, 11000 
Београд, са почетком у 09:00 часова. О тачном датуму и времену 
учесници конкурса ће бити обавештени на бројеве контакт теле-
фона које су навели у својим пријавама.

Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. 
Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се 
примити на рад под условом да положе државни стручни испит 
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или јавног 
бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства културе 
и информисања: www.kultura.gоv.rs, 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. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ИСПРАВКА ТЕКСТА ОГЛАСА

У тексту огласа јавног конкурса за попуњавање извр-
шилачких радних места у Министарству финансија, 
објављеног дана 21. октобра 2015. године у броју 644 
периодичног издања огласа Националне службе за запо-
шљавање, односно листа „Послови“, врши се исправка у 
тексту огласа који се односи на услове за рад на радном 
месту под редним бројем 3. Радно место за нормативне и 
стручно - оперативне послове из области банкарског сис-
тема и система осигурања, у звању млађи саветник - при-
правник* у Групи за банкарство и осигурање - Сектор за 
финансијски систем, тако да гласе: 

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

У осталом делу текст огласа јавног конкурса остаје непро-
мењен.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 
116/2008, 104/2009 и 99/14), чл. 17. став 1, 18, 20. и 21. Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање рад-
них места у државним органима („Службени гласник РС“, број 
41/07 и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстаа 51 број: 112-7823/2015 од 17. јула 2015. године, 
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ

МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

I Орган у коме се попуњавају радна места: Канцеларија за 
европске интеграције, Немањина 34, Београд

II  Радна места која се попуњавају:

1. Радно место шефа Одсека за животну 
средину, пољопривреду и рурални развоj

Сектор за координацију процеса приступања 
и праћење Споразума о стабилизацији и 

придруживању, у звању вишег саветника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научнe, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких или природно-математичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање 7 година радног искуства у струци; знање енглес-
ког језика и познавање рада на рачунару.
 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: стручна знања из области 
приступних преговора Републике Србије са Европском унијом, са 
посебним освртом на стање у области пољопривреде и животне 
средине, као и основна документа у процесу преговарања Репу-
блике Србије са Европском унијом - усмено; вештине аналитич-
ког резоновања и логичког закључивања, организационе способ-
ности и вештине руковођења - писмено путем стандардизованих 
тестова; знање енглеског језика - усмено; вештине комуникације 
- усменим путем и познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару.

2. Радно место за координацију праћења 
и извештавања о реализацији програма 
финансираних из фондова ЕУ у области 

реформе јавне управе
Група за праћење и извештавање о реализацији 

средстава ЕУ и развојне помоћи у области реформе 
јавне управе, владавине права, развоја људских 

ресурса, пољопривреде, цивилног друштва, медија 
и културе, Одељење за праћење и извештавање 
о средствима ЕУ и развојној помоћи, Сектор за 

планирање, програмирање, праћење и извештавање 
о средствима Европске уније и развојној помоћи, у 

звању саветника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области еко-
номских, правних или политичких наука или из научно, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама у 
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обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање 3 година радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: стручна знања из области 
управљања пројектима финансираним из међународне развојне 
помоћи - усмено; знање енглеског језика - усмено; вештине кому-
никације - усменим путем и познавање рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару.

3. Радно место за израду и ажурирање веб-
презентације органа

Група за комуникационе послове, Сектор за 
комуникације и обуку, у звању саветника

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области правних 
наука или политичких наука или из стручне области филозофија 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен држав-
ни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; 
знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: израда вести за веб презен-
тацију - симулација; познавање Стратегије комуникације Владе о 
процесу приступања Републике Србије Европској унији и правила 
понашања државних службеника на друшвеним мрежама - усме-
ним путем; знање енглеског језика - усмено; вештине комуника-
ције - усменим путем и познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару.

4. Радно место за стручну помоћ у 
финансијским пословима

Одсек за финансијске послове, Сектор за правне и 
финансијске послове, у звању саветника

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области економ-
ских наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету; 
најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: стручна знања из области 
буџетског система Републике Србије - усмено; вештине комуни-
кације - усменим путем и познавање рада на рачунару - практич-
ним радом на рачунару.

5. Радно место за правнотехничку 
редактуру

Одсек за координацију превођења и правно - 
техничке редактуре, Сектор за координацију 

превођења, у звању млађег саветника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области правних 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студија-

ма, односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; знање 
енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: стручна знања из области 
права Европске уније и односа између националног права и пра-
ва Европске уније - писани рад на задату тему; знање енглеског 
језика - усмено; вештине комуникације - усменим путем и позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; оверена 
фотокопија радне књижице; доказ о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству 
у струци. Уз пријаву на конкурс прилажу се докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у у општини, суду или од јавног бележ-
ника. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати. 

IV Заједничко за сва радна места

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

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су: Олга Миленковић, телефон: 011/3061-139.
 
Место рада: Београд, Немањина 34

Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за европ-
ске интеграције, Немањина 34, Београд, са назнаком: „За јавни 
конкурс“.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 10 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за 
запошљавање.

Место, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак: Провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије 
су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове из јавног конкур-
са обавиће се почев од 20. новембра 2015. године за сва радна 
места, у просторијама Канцеларије за европске интеграције, Бео-
град, Немањина 34, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни телеграмом и телефоном на адресе и бројеве телефона које 
наведу у својим пријавама.

Напомена: За ова радна места радни однос се заснива на 
неодређено време. За кандидате који први пут заснивају радни 
однос у државном органу обавезан је пробни рад у трајању 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 испитом, 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подно-
се доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве биће одбачене.

Овај оглас се објављује се на веб-страници Канцеларије за 
европске интеграције: www.seio.gov.rs, на веб-страници Службе 
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-упра-
ве, на огласној табли Канцеларије за европске интеграције и на 
веб-страници и периодичном издању огласа „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање.

Администрација и управа 
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На основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - 
исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 
17. став 1. члана 18, члана 19. став 1. и 2, члана 20. и члана 21. 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Kомисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10338/2015 
од 28. септембра 2015. године, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, 
Немањина бр. 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку пословима 
извршавања буџета, звање

млађи саветник
Одсек за имплементацију програмског буџета у 

области науке у Сектору за финансије
1 извршилац

Опис послова: Пружа подршку у изради предлога финансијског 
плана за израду закона којима се уређују буџет и буџетски сис-
тем и припреми извештаја о извршењу буџета; пружа подршку 
изради финансијских извештаја о раду Министарства и учествује 
у припреми података за израду извештаја о извршењу буџета; 
учествује у праћењу финансијског аспекта пројектне реализације 
свих програма од општег интереса у научноистраживачкој и ино-
вационој делатности у циљу припреме годишњег буџета; преу-
зима књиговодствене исправе од извршилаца у Министарству, 
контролише њихову исправност, саставља исправе за плаћања, 
врши контролу исплата и доставља их Управи за трезор; при-
према и прати рачуноводствену документацију у вези девизног 
пословања Министарства и сарађује са Народном банком Србије; 
учествује у припреми података за израду предлога финансијског 
плана за закон којим се уређује буџет и буџетски систем; сарађује 
са Управом за трезор везано за праћење реализације извршења 
финансијских обавеза Министарства и уноси податке и проме-
не података у помоћним књигама и евиденцијама Министарства; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Високо образовање из научне области економске науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправ-
нички стаж или најмање пет година радног стажа у државним 
органима, положен државни стручни испит, познавање једног 
светског језика и рада на рачунару. 

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о 
буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству - прове-
раваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се 
практичним радом на рачунару; познавање једног светског јези-
ка увидом у сертификат или било који други доказ; вештине ана-
литичког резоновања и логичког закључивања и организационе 
способности - провераваће се писмено, стандардизованим тесто-
вима и вештина комуникације - провераваће се усмено.

2. Радно место за припрему 
књиговодствене документације, звање 

млађи сарадник
Одсек за буџетско рачуноводство у Сектору за 

финансије
1 извршилац

Опис послова: Контролише исправност и усклађеност књиго-
водствене документације са процедурама утврђених прописима; 
врши контролу обавеза, расхода, прихода, инвестиција и сред-
става из НИП-а; формира помоћне књиге по програмима и изво-
рима финансирања, индиректним корисницима и контима, врши 
сравњење и усаглашавање података (аналитике са синтетиком) и 
стара се о тачности спроведених и усаглашених књижења; учест-
вује у изради периодичних извештаја и годишњих финансијских 
извештаја завршног рачуна; врши отварање евиденционих рачу-
на и њихову евиденцију и прекњижавање непрепознатих став-
ки; припрема документацију за књижење основних средстава и 
учествује у изради ЗСНС образаца и усаглашава податке за ИОС 
обрасце; врши одлагање, чување и архивирање књиговодствене 
документације и стручно обрађује предмете и представке из ове 
области; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Високо образовање из научне области економске нау-
ке или друге научне области из поља друштвено хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на сту-
дијама у трајању до три године, завршен приправнички стаж или 
најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о 
буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству - про-
вераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће 
се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резо-
новања и логичког закључивања и организационе способности - 
провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; вештина 
комуникације - провераваће се усмено.

III Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26

IV Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Бео-
град, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „за јавни конкурс”. 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-0287.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса 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.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органи-
ма; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење 
или други акти којима се доказује на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) 
и оригинал или фотокопију сертификата или било ког другог 
доказа о познавању једног светског језика (само за радно место 
под редним бројем 1).

Администрација и управа 

Посао се не чека, посао се тражи
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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.

Ови докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је овере-
на у општини или суду или код јавног бележника. 

IX Трајање радног односа: за ова радна места радни однос се 
заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, изборни посту-
пак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадро-
вима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев од 27. 
новембра 2015. године, са почетком у 09,00 часова, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе) које 
су навели у својим пријавама, а ради провере познавања рада 
на рачунару и провере вештине аналитичког резовановања и 
логичког закључивања и организационих способности. За канди-
дате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару 
и провере вештине аналитичког резовановања и логичког закљу-
чивања и организационих способности, провера других стручних 
оспособљености, знања и вештина наведених у тексту огласа о 
јавном конкурсу биће спроведене у просторијама Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина бр. 
22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. 

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, 
у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код 
јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном орга-
ну, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. 

Овај оглас објављује се на web страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на web стра-
ници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на пор-
талу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ШТРПЦЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
38 236 Штрпце

тел. 0290/70-911

Директор Новог Јавног комуналног 
предузећа у Штрпцу

на мандатни период

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да је 
пунолетан и пословно способан; да је стручњак у једној или 
веше области из које је делатност од општег интереса за чије 
обављање је основано јавно педузеће; да има високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године; да има најмање пет година радног искуства, од чега нај-
мање три године на пословима за које је основано јавно пре-
дузеће или најмање три године на руководећим положајима; да 

није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу функције у органу политичке странке; да 
није осуђивано за кривично дело против привреде, правног сао-
браћаја или службене дужности; да му није изречена мера без-
бедности забране обављања делатности која је претежна делат-
ност јавног предузећа.

ОСТАЛО: О свим напред наведеним условима заинтересова-
ни кандидати треба да поднесу одговарајуће доказе Комисији 
за именовање. Докази се достављају у оригиналу или овереној 
фотокопији. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
заинтересовани кандидати могу да поднесу у писарници Општи-
не Штрпце сваког радног дана од 08.00 часова до 16.00 часо-
ва или путем поште на адресу: Општина Штрпце, Комисија за 
именовање директора јавних предузећа, улица Главна бб 38236 
Штрпце. Пријаве са документацијом достављају се са назна-
ком: „За Комисију за именовање директора јавних предузећа у 
општини Штрпце“. Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремено достављена и непотпуна документација 
кандидата неће бити разматрана.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ

37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-260

Извршилац на стручно-оперативним 
пословима јавних набавки, послови 

приватног предузетништва и послови из 
области извештавања Агенције за борбу 

против корупције
на одређено време до годину дана, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степе-
на, односно на студијама у трајању од три године, познавање 
рада на рачунару, положен стручни испит и најмање 1 година 
радног искуства на одговарајућим пословима. Кандидат треба да 
испуњава и следеће услове из чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност и 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или казњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас 
приложити: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој 
школској спреми, као и доказ о испуњавању општих услова за 
рад у државним органима, уверење о држављанству РС, извод из 
МКР, уверење основног и вишег суда да се против кандидата не 
воде кривични поступак за дела која се гоне по службеној дуж-
ности, доказ да кандидати нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело 
које их чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа 
приложи доказ да има општу здравствену способност. Пријаве и 
потребна документа предвиђена законом доставити у року од 8 
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир приликом разматрања истих.

Администрација и управа 

Први
утисак је 

најважнији
будите

испред свих
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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. 021/487-48-42
ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9. Закона о радним односима у државним орга-
нима (“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 Служ-
бе за управљање људским ресурсима (“Службени лист АПВ”, бр. 
18/06, 3/13 и 34/2014), Служба за управљање људским ресурси-
ма објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА

МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински 
секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за пројектне и 
оперативне послове

на одређено време до једне године, ради замене 
привремено одсутног запосленог

1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља мање сложене послове 
покрајинске управе у вези са: израдом, прикупљањем, чувањем 
и објављивањем информација о међурегионалној сарадњи АП 
Војводине; реализацијом међународних посета и припремом 
информација, платформи, подсетника и извештаја; координа-
цијом активности свих покрајинских органа управе у процесу 
програмирања инструмената Европске уније који обухватају АП 
Војводину; прикупљањем и пружањем информације о спро-
вођењу пројеката финансираних из фондова Европске уније; 
праћењем одобрених пројеката са обезбеђеним изворима финан-
сирања, који се односе на унапређивање организације рада и 
ефикасности деловања органа покрајинске управе и локалне 
самоуправе из области међурегионалне сарадње; прикупљањем 
и анализирањем пројектних финансијских извештаја; сачиња-
вањем извештаја с пратећом документационом основом за изра-
ду информација за Покрајинску владу; праћењем остваривања и 
учешћа у активностима на припреми и спровођењу макрорегио-
налних стратегија, посебно Стратегије Европске уније за Дунав-
ски регион; такође, обавља и друге студијско-аналитичке, струч-
но-оперативне и финансијско-материјалне послове по налогу 
покрајинског секретара, подсекретара и помоћника секретара

4. Услови потребни за заснивање радног односа: стече-
но високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких или 
техничко-технолошких наука, на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, на мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и завршеним приправничким стажом, однос-
но с најмање годину дана радног стажа у струци и положеним 
државним стручним испитом, или с најмање пет година радног 
стажа у покрајинској управи и положеним државним стручним 
испитом, или са основним академским студијама у обиму од нај-
мање 180 ЕСПБ бодова и с најмање четири године радног стажа 
у струци, положеним државним стручним испитом, или с најмање 

пет година радног стажа у покрајинској управи и положеним 
државним стручним испитом, основни ниво оспособљености за 
рад на рачунару (ECDL START) и пробни рад од три месеца.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кан-
дидата доноси Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу.

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 запошља-
вања у огласним новинама „Послови”. Рок почиње да тече 29. 
октобра 2015. године, а истиче 05. новембра 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секрета-
ријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 

9. Име лица задужених за давање обавештења о огласу: 
Душанка Зељковић, самостални стручни сарадник II за правне 
послове, 021/487-4893. 

10. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас у 
којој је потребно навести тачну адресу становања, контакт теле-
фон и назив радног места на које се подноси пријава; Curriculum 
Vitae - радна биографија; уверењe о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија 
личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте; 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; доказ о стручној спре-
ми према условима радног места (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе); уверење о положеном државном стручном испиту 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о стеченом радном 
стажу у струци (фотокопија уговора, решења или других аката из 
којих се може утврдити на којим пословима и са којим степеном 
стручне спреме је стечен радни стаж у струци, односно потврда 
о истом); фотокопија радне књижице; потврда о оспособљености 
за рад на рачунару (ECDL START) - оригинал или оверена фото-
копија.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави 
лекарско уверење о општој здравственој способности. Пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази на начин предвиђен 
огласом, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве прија-
ве на оглас неће се узимати у разматрање.  

11. Датум оглашавања: 28. октобар 2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за упра-
вљање људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске вла-
де, на огласној табли Покрајинског секретаријата за међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу и у гласилу организације 
надлежне за послове запошљавања.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ

21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/2102-260

Конкурс објављен дана 14.10.2015. год. у публикацији 
“Послови”, мења се за радно место: Инспектор канцела-
ријске контроле и треба да гласи: Порески инспектор. У 
осталим деловима оглас остаје непромењен. 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЂАНИ
21427 Бођани, др Зорана Ђинђића 11

Секретар
на период од 4 године

УСЛОВИ: Најмање средња стручна спрема економског или 
правног смера (IV степен), једна година радног искуства на 
истим или сличним пословима. Поред општих услова предвиђе-
них Законом, кандидат треба да испуњава и услове из члана 6. 
Закона о радним односима у државним органима: да је каднидат 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (издаје Министарство полиције), да се не води истрага, да 
није поднет оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење 
предузима по службеној дужности (издаје надлежни суд). Кон-
курс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Кандидати уз 
пријаву прилажу следеће доказе о испуњености услова из кон-
курса у оригиналу или овереној фотокопији и то: оверена фото-
копија дипломе, оверена фотокопија радне књижице, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену фото-
копију личне карте, уверење о некажњавању издато од стране 
МУП-а, уверење да се неводи истрага од стране надлежног суда. 
Документа не могу бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат 
здравствено уверење ће доставити накнадно. Пријаве са докази-
ма о испуњавању конкурсних услова, предају се у Месној зајед-
ници сваког дана од 07,00 до 14,00 часова или на адресу: Мес-
на заједница Бођани, улица др Зорана Ђинђића број 11, 21427 
Бођани, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији националне службе за запошљавање „Послови“. Небла-
говремене и некомплетне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

ОПШПТИНСКА УПРАВА
36310 Сјеница

тел. 020/741-039

Грађевински инспектор
на одређено време до једне године, због повећаног 
обима посла, при Служби за инспекцијске послове у 

Општинској управи Општине Сјеница

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је 
држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену спо-
собност, да није осуђиван за кивично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државним органи-
ма. Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове, и то: дипломирани инжењер грађевинарства, високо 
образовање II степена, односно завршене мастер академске сту-
дије или високо образовање стечено у складу са прописима који 
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 
и које је законом изједначено са академским називом мастер, 
грађевинског, архитектонског смера, 3 године радног искуства, 
положен стручни испит. Непотпуне и неблаговремене молбе 
неће се узети у разматрање.

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830173

Послови буџета, трезора, ликвидатуре и 
интерне контроле

на одређено време од 12 месеци због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђеним чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима, кандидат треба да испуња-
ва и следеће услове: стечено високо образовање на студијама II 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године економ-
ског смера, 1 година радног искуства, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару. Уз 
пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доста-
ве и потребна документа у оригинaлу или овереној фотокопији: 
диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о 
здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против 
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница, 
уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, доказ о радном искуству. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на 
адресу: Општинска управа општине Сокобања, Светог Саве 23, 
18230 Сокобања.

Администрација и управа 

Посао се не чека, посао се тражи
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     Трговина и услуге

СУР “КЛУБ”
БЛАГОЈЕВИЋ БРАНИМИР

11000 Београд, Кнез Михаилова 6
тел. 011/3283-014

Кувар
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 12 месеци радног 
искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на 
број телефона: 063/216-205. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања огласа.

ЗАНАТСКО ПЕКАРСКА РАДЊА
“УЖИНА” 

11000 Београд, Косовска 35
тел. 063/340-888

Помоћни радник

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; пожељно искуство на 
припреми пецива и колача. Кандидати треба да се јаве на наве-
дени број телефона. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања огласа.

ПП “БРАНКОВИНА”
11000 Београд, Узун Миркова 7

тел. 063/480-000

Помоћни кувар
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 6 месеци радног 
искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве 
на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана од 
дана објављивања огласа.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
“CRUNCH”

11000 Београд, Делиградска 27
тел. 061/679-5172

Радник на припреми и продаји брзе хране
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било ком занимању. 
Кандидати треба да се јаве на број телефона: 060/33-555-46. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

“SNOOKER” DOO 
24000 Суботица, Парк Рајхл Ференца 10

e-mail: kristina@lucky-line.com

Конобар - шанкер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, 6 месе-
ци искуства на истим или сличним пословима, знање мађарског 
језика на средњем нивоу. Рад у сменама. Слање радних био-
графија на горенаведену маил адресу. Оглас остаје отворен до 
20.11.2015. године.

„НЕВА ПРОДУКТ“ ДОО 
11000 Београд, Чучук Станина 1а

тел. 062/88-60-311
e-mail: darko.djordjević@lupogroup.com 

Продавац на терену
за рад у Суботици

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, без 
обзира на радно искуство, возачка дозвола Б категорије, позна-
вање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет), теренски рад. 
Слање биографија на горенаведену и-мејл адресу или јављање 
на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 
20.11.2015. године.

СТУДИО ЖАНА
11000 Београд, Корнелија Станковића 1

тел. 063/3111-63

Женски фризер

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; 12 месеци радног 
искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на 
наведени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана од дана 
објављивања огласа.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
“Е ШТА ИМА”

11000 Београд, Македонска 5
тел. 060/0832-467

Радник за рад у палачинкарници
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме. Кандидати треба да се 
јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана 
од дана објављивања огласа.

ГАТ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Ослобођења 30а

тел. 064/8677-113
e-mail: magacin@gat.co.rs

Магационер
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен степен стручне спреме у занимању магацио-
нер, возачка дозвола “Б” категорије, основна информатичка обу-
ка (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Јављање заинтересо-
ваних кандидата на контакт телефон 064/8677-113.

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД
21000 Нови Сад

тел. 021/489-3166
e-mail: datlas@obs.rs

Саветник за клијенте за пољопривредне 
кредите

на одређено време од 8 месеци

УСЛОВИ: IV, V, VI/2, VII/1 степен стручне спреме у било ком зани-
мању, возачка дозвола “Б” категорије, пожељно искуство у про-
даји и познавању пољопривреде. Пријаве за запослење слати 
мејлом. Јављање кандидата на контакт тел. 021/4893-130.

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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SZR “BIO DESIGN”
21000 Нови Сад, М. Антића 7

тел. 021/661-7472
e-mail: bio1@sbb.rs

Кројач - шивење и опшивка намештаја
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Било који степен стручне спреме у било ком занимању, 
рад у сменама.

Помоћни радник у тапетарији
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме, рад теренски.

Тапетар - израда тапацираног намештаја
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Било који степен стручне спреме у било ком занимању, 
рад теренски.

Столар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању столар за мон-
тажу, оправке и одржавање, рад у сменама. 

ОСТАЛО: Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандида-
та на контакт тел. 063/564-648.

“ТИМЕР”ДОО
24000 Суботица, Јожефа Атиле 32

тел. 024/554-180

Шивач на индустријским машинама
5 извршилаца

УСЛОВИ: Било који степен стручне спреме у било ком занимању, 
12 месеци радног искуства на траженим пословима, рад у првој 
смени. Јављање кандидата на горенаведени контакт телефон, 
или лично на адресу Јожефа Атиле 36, од 7-15 часова. Оглас 
остаје отворен до 15.11.2015. године

      Mедицина
“KLADOMOX PLUS”

ДОМ ЗА СТАРЕ
24104 Келебија, Едварда Кардеља 200

тел. 063/568-534
e-mail: klaudia99@open.telekom.rs

Медицинска сестра - неговатељ
3 извршиоца

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме у било ком занимању, без 
обзира на радно искуство. Пожељно је да кандидат има поло-
жен курс за неговатеља, али није услов. Рад у сменама, ноћни 
рад. Обезбеђен превоз. Слање биографија на горенаведену мејл 
адресу, ближе информације на горенаведени контакт телефон. 
Оглас остаје отворен до 19.11.2015. године.

ДОМ ЗДРАВЉА
ТРГОВИШТЕ

17525 Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Директор
на мандатни период од 4године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом 
о раду мора да испуњава и следеће услове: завршен медицин-
ски факултет, специјализација из гране медицине или стомато-
логије која је из делатности Дома здравља Трговиште, најмање 
пет године радног стажа у области здравствене заштите или 
завршен економски или правни факултет са завршеном едука-
цијом из области здравствене заштите. Докази: оверена фото-
копија дипломе о завршеном медицинском или стоматолошком 
факултету, оверена фотокопија дипломе о завршеној специјали-
зацији из гране медицине која је из делатности Дома здравља 
Трговиште, потврда о дужини радног стажа, потврда суда да се 
против кандидата не води судски поступак за кривична дела про-
тив здравља људи, оверена фотокопија дипломе о завршеном 
економском или правном факултету, оверена фотокопија дипло-
ме о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, 
потврда о дужини радног стажа у области здравствене заштите. 
Уз тражену документацију кандидати достављају и кратку био-
графију. Рок за подношење тражене документације је 15 дана од 
дана објављивања.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”

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

Помоћни кухињски радник
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе о 
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. 
Изабрани кандидат је обавезан да пре потписивања уговора о 
раду достави позитивну туберкулинску - манту пробу. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговреме-
ним и неће бити разматране. Пријаве кандидата које не садрже 
тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити раз-
матране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама 
путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести 
“Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напо-
мену: “Пријава на оглас“ или лично у просторијама болнице.

Трговина и услуге / Mедицина

Посао се не чека, посао се тражи
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ САВА”

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор медицине специјалиста 
радиологије

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; специјалистички испит из 
радиологије; дозвола за рад - лиценца, издата од надлежног 
органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу).

Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: ВШС, виша медицинска школа; стручни испит за звање 
виши радиолошки техничар или струковни медицински радио-
лог; дозвола за рад - лиценца, издата од надлежног органа (ако 
је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу).

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: ССС, медицинска школа - лабораторијски смер; стручни 
испит за звање лабораторијски техничар; дозвола за рад - лицен-
ца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног одно-
са) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи: 
фотокопију дипломе о завршеној траженој школи; фотокопију 
уверења - дипломе о положеном траженом стручном или спе-
цијалистичком испиту; дозволу за рад (лиценца или решење) у 
фотокопији и кратку биографију са адресом и контакт телефо-
ном. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу болнице. 
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документа-
ције неће се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
“ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”

11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у
Одсеку за санитарну микробиологију Одељења

лабораторија за екотоксикологију у Центру за хигијену 
и хуману екологију

Виши сарадник - здравствени радник

Опис послова и радних задатака:
Врши микробиолошку припрему узорака на терену. Врши при-
прему узорака за микробиолошка испитивања у лабораторији. 
Припрема реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испити-
вања. Одржава изолате и референтне културе микроорганизама. 
Одговоран је за лабораторијску опрему. Врши вођење докумен-
тације. Проверава контролне тестове и контролише резултате 
под надзором шефа Одсека. Учествује у обуци и тренингу лабо-
раторијског особља. Обавља административне послове. Припре-
ма извештаје под надзором шефа лабораторије. Учествује у изра-
ди извештаја. Контролише примену система квалитета и сарађује 
са органом који је за то одговоран. Обавља и друге послове из 
делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: виши санитарни техничар или санитарно - еколошки 
инжењер; знање једног светског језика; организационе способ-
ности; без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.
rs или на адресу Институт за јавно здравље Србије “Др Милан 
Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5, 11000 Београд са назнаком: 
„За конкурс - Санитарна микробиологија“. Само ће кандидати који 

уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ 
код Националне службе за запошљавање и на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије

Расписује оглас за обављање следећих послова у Рефе-
рентној лабораторији за  Salmonella, Shigella, Vibrio 

cholerae, Yersinia enterocolitica Одељења за
референтне лабораторије у Центру за микробиологију

Виши сарадник

Опис послова и радних задатака: Припрема узорке, реагенсе, 
подлоге и опрему за микробиолошка испитивања. Изводи микро-
биолошке анализе. Учествује у процесу производње и контроле 
in vitro дијагностикума из области референтности. Врши контро-
лу исправности лабораторијске опреме и сарађује са надлежним 
интерним субјектима. Одржава културе микроорганизама. Одго-
воран је за лабораторијску опрему и снабдевање Лабораторије. 
Одговоран је за контролу квалитета дијагностичких средстава 
која се користе у Лабораторији. Контролише примену система 
квалитета од стране сарадника. Учествује у спољној, међународ-
ној контроли квалитетета рада из домена референтности. Кон-
тролише лабораторијску документацију (папирну/електронску). 
Учествује у обуци и тренингу лабораторијског особља. Припрема 
извештаје, специјалне студије под надзором шефа Лабораторије. 
Обавља и друге послове из делокруга рада  Лабораторије по 
налогу шефа Лабораторије.

УСЛОВИ: струковни санитарно - еколошки инжењер или меди-
цинско - лабораторијски технолог или виша медицинска сестра 
- санитарни или лабораторијски смер; пасивно знање енглеског 
језика; познавање рада на рачунару; без обзира на радно иску-
ство.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.
rs или на адресу Институт за јавно здравље Србије “Др Милан 
Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5, 11000 Београд
са назнаком: „За конкурс - Референтна лабораторија“. Само ће 
кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интер-
нет страници Министарства здравља Републике Србије

Расписује оглас за обављање следећих послова у 
Одељењу за послове јавних набавки при Служби за 
правне, финансијско-рачуноводствене, техничке и 

помоћне послове

Самостални стручни сарадник за послове 
јавне набавке

на одређено време, до повратка запослене са дужег 
одсуства ради посебне неге детета

Опис послова и радних задатака: У сарадњи са представници-
ма организационих целина за које се спроводи поступак јавних 
набавки ради на  изради предлога годишњег плана јавних набав-
ки за организационе целине за које обавља ове послове. Ради 
на изради финансијских планова и анализа. Сачињава предлоге 
аката из области јавних набавки. Врши истраживање тржишта 
набавке. Сачињава текст огласа о јавној набавци и процењује 
вредност конкретне јавне набавке. Води поступак јавне нaбавке и 
сачињава записник о отварању понуда, извештај о стручној оце-
ни понуда, одлуку о додели уговора као и др. одлуке које се одно-
се на спровођење поступка јавне набавке. Сачињава коначан 
текст уговора са понуђачем и прати извршење рокова испоруке 
уз контролу квалитета испоручених добара и пружених услуга, 
односно изведених радова. У сарадњи са запосленим одговорним 
за набавку центра за који се спроводи поступак јавне набавке 
прати стање залиха. Комплетира и контролише улазну докумен-
тацију. Учествује у изради калкулације цена за набавке у којој 
се Институт појављује као понуђач. Анализира резултате посло-
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вања, кретање цена услуга на тржишту  и предлаже мере за 
ефикасније економско пословање. Прати и примењује законске 
прописе из области јавних набавку. Обавља и друге послове из 
делокруга рада  Одељења по налогу начелника Службе. За свој 
рад непосредно одговара шефу Одељења и начелнику Службе.

УСЛОВИ: дипломирани правник или дипломирани економиста; 
положен испит за службеника за јавне набавке; познавање рада 
на рачунару (рад са текст процесором); 3 године радног искуства; 
организационе способности. 

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: veljko_milekic@batut.org.rs 
или на адресу Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јова-
новић-Батут”, Др Суботића бр. 5, 11000 Београд
са назнаком: „За конкурс - Јавне набавке“. Само ће кандидати 
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви“ код Националне службе за запошљавање и на интернет стра-
ници Министарства здравља Републике Србије

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Косовска 116
тел. 037/420-390

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски односно стручни назив утврђен 
у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких нау-
ка, специјалне едукације рехабилитације, социјолошких, поли-
тичких, економских или медицинских наука, и да има најмање 
пет година радног искуства у струци факултета друштвених нау-
ка из области културе и уметности, или стечено високо образо-
вање из научне области друштвено хуманистичког смера на сту-
дијама II степена (дипломске академске студије мастер), најмање 
пет година радног искуства у струци. Директор се именује на 
мандат од четири године. Уз пријаву, кандидат треба да достави 
следеће доказе: уверење о држављанству РС (оригинал или ове-
рену фотокопију не старију од шест месеци), диплому о заврше-
ном факултету (оверену фотокопију не старију од шест месеци), 
потврду о радном искуству у струци (оригинал или оверену фото-
копију не старију од шест месеци), да није правоснажно осуђи-
ван за кривична дела из групе кривичних дела против живота и 
тела, против слободе и права човека и грађана, против права по 
основу рада, против части и угледа, против полне слободе, про-
тив брака и породице, против службене дужности, као и против 
уставног уређења и безбедности Републике Србије. Кандидат за 
директора дужан је да уз пријаву предложи програм рада устано-
ве Гернотолошки центар Крушевац за мандатни период од чети-
ри године, као саставни део конкурсне документације. Лекарско 
уверење се доставља након спроведеног поступка избора. Рок за 
пријаву на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног 
конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се одбацају и 
исте се неће разматрати.

УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И
СТАРИЈЕ ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Делиградска 7

Директор установе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Да је кандидат држављанин Републике Србије; да је 
стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, специја-

листичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и одговарајући академски 
односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, 
педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и реха-
билитације, социолошких, политичких, економских или медицин-
ских наука; да има најмање 5 година искуства у струци; да није 
под истрагом, против кога није подигнута оптужница, односно 
против кога се не води поступак за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности из надлежности основног и вишег суда. Уз 
пријаву кандидати су дужни да доставе: краћу личну и радну био-
графију, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе, 
доказ о радном искуству, програм рада за мандатни период за 
који се врши избор, уверење суда да није под истрагом и да није 
подигнута оптужница, лекарско уверење не старије од 6 месеци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОСТАЛО: Рок подношења пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Пријаве са потребним доказима доста-
вити на горенаведену адресу - Пријава на конкурс - Управном 
одбору.

ДОМ ЗДРАВЉА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Стоматолошка сестра техничар
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има IV степен стручне спреме, 
средња медицинска школа - стоматолошког смера, положен 
стручни испит и лиценцу за рад. Као доказ о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи стоматолош-
ког смера IV степен; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци. 
Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе о испуњењу усло-
ва у оригиналу или у овереном препису, уверење о држављан-
ству, доказ да се против кандидата не води истрага и кривич-
ни поступак. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве доставити писарници Дома 
здравља Нови Пазар, улица Генерала Живковића број 1. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЦЕНТАР ЖИВЕТИ УСПРАВНО
21000 Нови Сад, Исе Бајића 6

тел. 021/424-291
e-mail: officeczugmail.com

Персонални асистент
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV, V, VI/1, VII/1 степен стручне спреме у било ком 
занимању, обезбеђен превоз. Потребан је персонални асистент 
за помоћ особама са инвалидитетом. Јављање заинтересованих 
кандидата на контакт тел. 021/424-291.
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ДОМ ЗДРАВЉА 1. ОКТОБАР”
26360 Пландиште, Карађорђева 13

тел. 013/861-230

Возач санитетског возила
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Завршена средња стручна спрема, III или нижи степен 
стручне спреме, положен возачки испит “Б категорије”. 

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном приложити оверену фотокопију дипломе, ове-
рену фотокопију возачке дозволе (важи само за старе возачке 
дозволе) или одштампан извод из возачке дозволе (важи само 
за возачке дозволе са чипом), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, изјаву о здравственој способности за 
тражене послове. Изабрани кандидат биће у обавези да прили-
ком заснивања радног односа достави уверење о здравственој 
способности. Пријаве слати на адресу Дома здравља Пландиште, 
Карађорђева 13, 26360 Пландиште. Рок за подношење пријава је 
8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

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

радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; нај-
мање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завшреној школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију радне књижице. Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти на наве-
дену адресу са назнаком „Пријава на конкурс за пријем меди-
цинске сестре-техничара на одређено време по основу замене до 
повратка радника са неплаћеног одсуства - 1 извршилац“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста физикалне медицине 
и рехабилитације

у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, 
специјализација из физикалне медицине са рехабилитацијом.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фото-
копију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној 
специјализацији, фотокопију дозволе за рад - лиценце (уколико 
је кандидат у радном односу) или Решење о упису у комору (уко-
лико кандидат није у радном односу) уверењеда кандидат није 
осуђиван (уверење издаје МУП) не старије од 6 месеци, уверење 
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак 
(уверење издаје суд) не старије од 6 месеци, кратка биографија 
са адресом и контакт телефоном. Непотупне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове 

огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них инфомрација и провере стручног знања који су важни за 
доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре 
закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима. Рок за подношење 
понуда је 8 осам дана од дана објављивања огаса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови“. Одлука о избо-
ру ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у при-
земљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене 22, Бео-
град. Пријаве слати поштом на адресу: дом здравља Раковица, 
11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „за 
оглас“ или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА
БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Доктор медицине
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

који се налази на специјализацији из Опште 
медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат 
мора испуњавати и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне 
спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит. 
Уз пријаву на оглас приложити: диплому о стручној спреми и уве-
рење о положеном стручном испиту, који се достављају у ори-
гиналу или овереним фотокопијама. Рок за подношење пријава 
на оглас са краћом биографијом је осам дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“ и на web сајту Министар-
ства здравља Републике Србије. Пријаве слати на адресу: Дом 
здравља Бела Паланка, улица Бранислава Нушића 2, 18310 Бела 
Паланка, са назнаком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. 
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         Пољопривреда

“MEGALIS TRADE” DOO BEOGRAD
Београд, Радничка 35

тел. 011/3571-968
e-mail: office.megalis@gmail.com

Пољопривредни референт
место рада: на подручју Ивањице и Шида

2 извршиоца

Опис посла: организација пољопривредне производње.

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме у пољопривред-
ној струци; неопходно вишегодишње искуство у организовању 
пољоприврене производње; рад на рачунару (основни ниво); 
енглески језик - почетни ниво; возачка дозвола Б категорије 
(активан и искусан возач). 

ОСТАЛО: дужина радног времена 8 сати; теренски рад; рад у сме-
нама (прва и друга смена); обезбеђен превоз (аутомобил за рад 
на терену); постоји могућност обезбеђивања смештаја; пробни 
рад - 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заин-
тересовани кандидати своје радне биографије могу послати на 
мејл послодавца. 

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
“КЊАЗ МИЛОШ”

31210 Пожега, Немањина 10
тел. 031/812-354

Ловочувар
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
треба да достави: доказ о завршеној школи са средњом стручном 
спремом и којој је у току школовања изучавао предмет Ловство; 
да поседује лиценцу за обављање ловочуварских послова или да 
има услов да је добије; да има одобрење полицијске станице за 
коришћење ловачког оружја; да има положен возачки испит Б 
категорије; кандидат мора да има пребивалиште на територији 
општине Пожега. Потребну документацију доставити лично или 
путем поште на адресу. Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та.

        Култура и информисање

ДОМ КУЛТУРЕ
“ЈОВАН ТОМИЋ”

31320 Нова Варош, Трг војводе Петра Бојовића 5
тел. 031/61-130 

Радник на пословима благајника
на одређено време до 24 месеца, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економског смера или гимна-
зија - IV степен, 1 година радног искуства. Поред наведених, кан-
дидати који се јаве на оглас морају испуњавати и следеће услове: 
да имају општу здравствену способност, да су држављани РС, да 
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казу затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, уверење основног 
и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница. Уз пријаву на оглас доставити: уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 

уверење основног и вишег суда да против лица није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест месе-
ци), уверење полицијске управе да кандидат није осуђен за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (не старије од шест месеци), уверење 
о општој здравственој способности; оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; доказ о радном искуству. 
Пријаве са потребним доказима доставити Дому културе”Јован 
Томић”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„РИБНИЦА“

36000 Краљево, Излетничка 2
тел. 036/375-757

Директор установе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да има најмање три годи-
не радног искуства у струци; да поседује организаторске способ-
ности; да не поседује законске сметње за именовање директора. 
Конкурсна документација треба да садржи: предлог програма 
рада и развоја Културног центра „Рибница“ Краљево за период 
од четири године; оверену копију дипломе или уверење о сте-
ченој стручној спреми; оверену копију радне књижице или доказ 
о радном искуству; биографију која мора да садржи елементе 
који доказују стручност из делокруга рада установе културе са 
кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење осно-
вног или вишег суда да се против кандидата не води истрага и 
да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која 
се гоне по службеној дужности не старија од дана објављивања 
огласа; уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван 
(не старије од дана објављивања огласа); уверење о држављан-
ству Републике Србије не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о 
матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС” број 
20/09); оверену копију личне карте; доказ о општој здравственој 
способности - лекарско уверење (оригинал). Пријаве на конкурс 
подносе се непосредно или препоручено путем поште Управном 
одбору Културног центра „Рибница” Краљево на адресу: Кул-
турни центар „Рибница” Краљево, Француска кућа, Улица цара 
Душана бб 36000 Краљево, са назнаком “Пријава на конкурс”, 
не отварати. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговерене пријаве неће 
се узети у разматрање.    

Пољопривреда / Култура и информисање

Подршка
запошљавању
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    Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОСНОВНА ШКОЛА

“САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”
11080 Земун, Призренска 37

тел. 011/316-5882

Психолог школе
на одређено време до 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са одговарајућим 
правилником о врсти образовања: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске студије), завршен филозофски факултет - смер школски 
психолог, без обзира на радно искуство; положен испит за лицен-
цу; 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 основама система образовања и васпитања (уверење 
прибавља установа ); да има држављанство РС. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о 
испуњавању услова: оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем образовању (овера не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству РС (оригинал не старији од 6 месеци или 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал не старији од 6 месеци или оверена фотокопија). Извештај о 
извршеном претходном лекарском прегледу (лекарско уверење) 

доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

МШ “СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
11000 Београд, Сењачка 31

тел. 011/3692-672

Наставник клавира
на одређено време до повратка запослене с 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник гитаре
на одређено време до повратка запослене с 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник флауте
на одређено време до повратка запослене с 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: 
доказ о одговарајућој стручној спреми, доказ о положеним испи-
тима из психолошких, педагошких и методичких наука, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци). Сва документа достављају се у оригиналу или 
овереној копији. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је 
претходна провера психофизичих способности, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Изабрани кандидат је дужан да 
до дана заснивања радног односа достави уверење о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
11080 Земун, Наде Димић 4

тел. 011/2618-058

Наставник медицинске биохемије - 
теоријска настава

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

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицин-
ску биохемију; доктор медицине, специјалиста за клиничку био-
хемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар; 
дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; дипломи-
рани биохемичар - мастер; специјалиста доктор медицине, спе-
цијалиста клиничке биохемије; магистар фармације - медицински 
биохемичар; мастер биохемичар.

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар - професор математике; дипломирани 
математичар - теоријска математика; дипломирани математичар 
- примењена математика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом основи геометрије); дипломирани инфор-
матичар; професор хемије - математике; професор географије 
- математике; професор физике - математике; професор биоло-
гије - математике; дипломирани професор математике - мастер; 
дипломирани математичар - мастер; професор математике - тео-
ријско усмерење; професор математике - теоријски смер; про-
фесор информатике - математике; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар - инфор-
матичар; дипломирани математичар - математика финансија; 
дипломирани математичар - астроном; дипломирани математи-
чар за математику економије; професор математике и рачунар-

Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

   У радни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако:

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

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

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

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

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој уста-
нови на захтев директора.
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ства; мастер математичар; мастер професор математике. Лице 
које има неко од претходно наведених звања и које је стекло ака-
демско звање мастер, мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Математика или 
Примењена математика (са положеним испитом из предмета Гео-
метрија или Основи геометрије).

Наставник естетске неге
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: А) теорија: дипломирани фармацеут, специјалиста 
козметолог; виши естетичар - козметичар; специјалиста фар-
мације, специјалиста козметолог; магистар фармације, специја-
листа козметолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста 
дерматовенеролог; специјалиста струковни козметичар - есте-
тичар. Б) Вежбе и практична настава у блоку: виши естетичар 
- козметичар; специјалиста струковни козметичар естетичар; 
струковни козметичар естетичар. Лице из алинеје шесте ове тач-
ке подтачка а) и алинеје друга и трећа подтачка б) треба да има 
претходно стечено средње образовање у подручју рада здрав-
ство и социјална заштита (козметички техничар).

Наставник козметологије - вежбе и 
практична настава у блоку

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

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; 
дипломирани фармацеут; специјалиста фармације, специјалиста 
козметолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста дерма-
товенеролог.

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичке културе; професор физич-
ког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гра-
не; професор физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипло-
мирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког вас-
питања и спорта - мастер; дипломирани професор физичког 
васпитања кинезитерапије - мастер; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије.

ОСТАЛО: За пријем у радни однос кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 
и у складу са одредбама Правилника о врсти и степену струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник РС- Просветни гласник”, 
бр. 5/91...11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013); да поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Да би се пријава сматрала потпуном, кандидати уз пријаву 
треба да доставе: 1. краћу биографију; 2. доказ о врсти и степену 
стручне спреме (диплома и додатак дипломи); 3. доказ о обра-
зовању 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 уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; 4. уве-
рење о држављанству; 5. извод из матичне књиге рођених; 6. 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (диплома издата на српском језику, односно, доказ о знању 
српског језика који је издала овлашћена институција). Доказе о 

испуњености услова из тачака 2, 3, 4, 5 и 6 кандидати достављају 
уз пријаву и документа морају бити у оригиналу или овереном 
препису. Уверење о општој здравственој способности тј. лекар-
ско уверење (психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима), кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3, који се одно-
се на неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела у 
складу са Законом о основама система образовања и васпитања, 
прибавља установа. У складу са чл. 130 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, проверу психофизичких спо-
собности за рад са ученицима, на захтев школе, врши Национал-
на служба за запошљавање, применом стандардизованих посту-
пака. Пријаве са траженом документацијом доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, искључиво поштом, на 
горенаведену адресу, са назнаком: “ За конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”
Обреновац, Светог Саве 2

тел. 011/7721-131

Наставник музичке културе
на одређено време, до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Општи услови: психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Посебни услови: а) високо 
образовање у наведеном занимању стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; занимања се утврђују у складу са одредбама Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012 и 15/2013); кандидат мора имати образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. 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 претходног става ове тачке. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси: доказ да има одговарајуће образовање, 
да има држављанство Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, потврду о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и оствареном броју бодова или потврду 
да има положене испите из педагогије и психологије или уверење 
о положеном стручном испиту, односно потврду о положеном 
испиту за лиценцу. Знање језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад кандидат доказује достављањем оригинала или 
оверене фотокопије дипломе о стеченој стручној спреми, која је 
издата на српском језику. У пријави на конкурс обавезно напи-
сати адресу и контакт телефон. Доказ из тачке 2 општих услова 
прибавља школа. Доказ о испуњености услова из тачке 1 општих 
услова подноси се пре закључења уговора о раду. Правноваља-
ним доказом о испуњавању општих и посебних услова конкурса 
сматра се подношење оригинала или оверене фотокопије испра-
ве, уверења или другог документа. Уверење о држављанству не 
сме бити старије од 6 месеци у односу на дан објављивања кон-
курса. Пријаве доставити на адресу: ОШ “Посавски партизани” 
Обреновац, Светог Саве 2. Рок за подношење пријава је 8 дана. 
У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
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за послове запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. Одлуку о избору доноси директор школе, у року од 8 дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

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

професора за ужу научну област Опште 
сточарство и оплемењивање домаћих и 

гајених животиња
(за ванредног професора 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 редовног или ванредног професора 

за ужу научну област Опште сточарство 
и оплемењивање домаћих и гајених 

животиња
(за ванредног професора 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 или доцента за 
ужу научну област Мелиорације земљишта

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен грађевински факултет - смер за хидротехнику, 
докторат из биотехничких наука, област мелиорације земљишта, 
способност за наставни рад.

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

ужу научну област Опште воћарство
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 или 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.

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

о месу
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 обра-
зовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, 
критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду и Статутом факултета, у складу са којима ће бити извр-

шен избор пријављаних кандидата. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова (биографија, списак радова, диплома 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држевљанству, потврда надлажног органа да 
кандидат није под истрагом - документа у оригиналу или овере-
ном препису и не старија од 6 месеци), достављају се на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА

11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

дуже од 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI - IV степен стручне спреме; медицинска школа, смер: 
медицинска сестра - васпитач; више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије) на којима је оспособљена за рад са децом јас-
леног узраста - васпитач, васпитач оспособљен за рад са децом 
јасленог узраста; обавеза полагања испита за лиценцу.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

дуже од 60 дана
18 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске студије) у трајању од 
три године или на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) – васпитач; обавеза полагања 
испита за лиценцу. 

ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: пријава, 
оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, држављанство.

ОШ “РУЂЕР БОШКОВИЋ”
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

тел. 011/3551-454
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Наставник математике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, математички факултет, са 
знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске године, са 70% 

радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, учитељски факултет са 
знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Наставник енглеског језика
на одређено време до краја школске године, са 65% 

радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет.

Сарадник у настави
на одређено време до краја школске године, са 65% 

радног времена
2 извршиоца
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, учитељски факултет - вас-
питач, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на мејл адресу: konkurs@
boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а 
кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу 
потребну документацију.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

тел. 011/3531-018

Наставник у звању доцента за предмет 
Теорија и методика веслања, ужа научна 

област Теорија и технологија спорта и 
физичког васпитања

УСЛОВИ: На основу чл. 63. чл. 64. и чл.65. Закона о високом оба-
зовању РС и чл. 12; чл. 29. и чл. 30. Статута факултета. Кан-
дидати треба да испуњавају услове из чл. 63. чл. 64. и чл. 65. 
Закона о високом образовању РС и да имају завршен Факултет 
спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, 
биографија - CV, списак објављених радова, фотокопије диплома: 
основне академске студије, мастер (магистарске) студије, доктор-
ске студије, оригинал радови на увид. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Сарадник у настави за ужу научну област 
Микробиологија са имунологијом и 

имунохемијом
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршен фармацеутски, медицински или биолошки 
факултет са укупном просечном оценом најмање 8,00 и уписа-
не специјалистичке академске студије. Поред наведених усло-
ва, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармаце-
утског Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да доставе и 
радну биографију (CV), оверене копије диплома, списак радова и 
сепарате објављених радова. Пријаве са документацијом се под-
носе архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

ОШ “РАДОЈКА ЛАКИЋ”
11000 Београд, Др Александра Костића 1-7

тел. 011/3619-713

Педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 6/96, 3/99, 
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/08, 6/08, 9/09, 3/10). Кандидат треба да 
испуњава услове прописане одредбама чл. 8. став 2. тач. 1 и 2 
и члана 120. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да има 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. Уз пријаву доставити: оверену копију 
дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, 
а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве доставити на 
наведену адресу школе. Контакт телефон је 3619-713.

ГРАФИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 19

тел. 011/2696-931

Наставник српског језика и књижевности 
са 50% радног времена, на одређено време - за 

време мандата помоћника директора школе

УСЛОВИ: У складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама - VII степен стручне спреме.

Наставник музичке уметности
са 30% радног времена, на одређено време - замена 

запослене на породиљском боловању

УСЛОВИ: У складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама - VII степен стручне спреме. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс упутити на горенаведену адресу. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

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

тел. 2603-042

Васпитач
30 извршилаца

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

Медицинска сестра у групи
21 извршилац

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

Радник на одржавању чистоће у објектима 
- спремачица
9 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Стручни сарадник логопед

УСЛОВИ: I степен високих студија, VII степен ВСС, основне ака-
демске студије (240 бодова), струковне специјалистичке студије 
(240 бодова), логопед. 

OСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених чланом 24. Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и услове прописане чланом 120. став 1. тачка 1, 2, 
3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Писане прија-
ве достављати искључиво преко поште на горенаведену адре-
су, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. За 
радно место доставља се: доказ о стручној спреми, уверење о 
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Посао се не чека, 
посао се тражи

држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 
шест месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа 
дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. 
Доказ да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања, прибавља установа 
од надлежног органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Ближа обавештења о условима рада могу се 
добити на телефон 2603-042.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2637-421

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Општа географија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора нау-
ка из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су 
чл. 64. став 7. закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14 и 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чланом 
104. и 109. Статута Географског факултета. Пријаве кандидата са 
прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми) подносе се Факултету, на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СУРЧИН”

11272 Добановци, Маршала Тита 20
тел. 011/6555-771

Директор

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. 
Директор установе може да буде лице које испуњава услове про-
писане чланом 8. став 2. и чланом 120. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 и 68/15). Дужност директора предшколске 
установе може да обавља лице које има образовање из члана 
8. став 2. овог Закона, и то: васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) у скла-
ду са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), почев од 
10. септембра 2005. године; стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005 године, и да има доз-
волу за рад, обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег 
образовања. Дужност директора предшколске установе може да 
обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 8. 
став 3. овог Закона за васпитача: Изузетно васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем, 
и да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана 
од дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за 
директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
престаје дужност директора.

Напомена: С обзиром да програм обуке за директора устано-
ве и правилник о полагању испита за директора установе нису 
донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да савлада обуку 
и положи испит за директора на начин и у року који пропише 
министар.

ОСТАЛО: Поред горенаведених услова, кандидат мора да 
испуњава и услове предвиђене чланом овог 120. Закона, и то: 
1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ из тач-
ке 3. прибавља установа. Уз пријаву за конкурс кандидати треба 
да приложе: биографске податке, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству, 
са подацима о пословима и задацима које је обављао, лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима (не старије од шест месеци), прилоге којима 
доказује своје стручне, организационе и друге квалитете, доказ 
од одговарајуће високошколске установе о познавању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење да 
није под истрагом, нити да је против њега покренута оптужница 
(не старије од 6 месеци). Директор установе бира се на период 
од 4 године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. 
Директору установе мирује радни однос за време првог изборног 
периода на радном месту са кога је изабран. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Благовреме-
ном пријавом сматра се она која је предата у року утврђеном кон-
курсом. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на 
адресу ПУ са назнаком “Конкурс за директора“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Професор

УСЛОВИ: Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 
дана 21.10.2015. године исправља се за радна места: Про-
фесор струковних студија област медицина ужа научна 
област Фармакологија, број тражених извршилаца тре-
ба да стоји 1 извршилац а у делу услови треба да стоји: 
докторат медицинских наука из области фармакологије. 
Исправља се и за радно место: Професор струковних сту-
дија област медицина ужа научна област Радиологија у 
делу услови треба да стоји: докторат медицинских нау-
ка из области радиологије или физиологије. Додаје се 
радно место Професор струковних студија Област меди-
цина ужа научна област фармакологија са непуним рад-
ним временом 50% на неодређено време. 1 извршилац. 
Услови: Докторат медицинских наука из области токси-
кологије или фармакологије.

Наука и образовање
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник електротехничке групе 
предмета

на одређено време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана ради замене директора у првом 

изборном периоду

Наставник за наставни предмет српски 
језик и књижевност

са 66,67% радног времена на одређено време, ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати, који испуња-
вају следеће услове: имају одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 8. став 2. и 4. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 аутентично тумачење, и 68/15) стечено на: студија-
ма 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, за извршиоца под редним бројем 
1. у складу са одредбама Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада електротехника („Просветни 
гласник РС“ број 8/2015) и то: дипломирани инжењер електро-
технике, сви смерови енергетског одсека; дипломирани инжењер 
електронике, смер индустријске енергетике; професор електро-
технике, смер јаке струје; мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства претходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства, на студијским програми-
ма из области енергетике а за извршиоца под редним бројем 2. 
и у складу са одредбама Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Просветни гласник РС“ 
број 8/2015) и то: професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и општу књижевност; професор 
српског језика и српске књижевности; професор српскохрватског 
језика са јужнословенским језицима; професор југословенске 
књижевности и српског језика; професор југословенске књижев-
ности са страним језиком; професор српског језика и књижев-
ности; професор српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; професор југо-
словенских књижевности; дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност; дипломирани 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 про-
грами: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; 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 професор књижевности и 
језика (србиста); мастер професор књижевности и језика - ком-
паратиста. Лице које је стекло академско звање мастер мора има-
ти 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, као и обра-

зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања,од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови,у складу са Европским системом преноса бодова; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и  
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Конкурсни поступак се спроводи сагласно одредбама 
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандида-
ти су дужни да уз пријаву на конкурс доставе документацију о 
испуњењу услова из конкурса, и то: оверену копију дипломе, 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не ста-
рије од шест месеци), доказ о испуњености услова из тачке 2 
(лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о раду, 
доказ о испуњености услова из тачке 3 прибавља установа доказ 
из тачке 5 у обавези су да доставе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији Националне службе запошљавања “Послови“. 
Пријаве на конкурс са одговарајућом документацијом достављају 
се на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

МШ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“
11030 Београд, НХ Страше Пинџура 1/2

тел/фах: 011/3546 831

Наставник клавира
на одређено време, ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана у издвојеном одељењу у Жаркову

Наставник солфеђа
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана (до повратка запосленог 
са неплаћеног одсуства) у издвојеном одељењу у 

Железнику

Наставник кларинета
на одређено време, ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана у матичној школи (до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства)

Наставник виолине
на одређено време, ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да испуњавају услове 
из члана 8. и 120. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09. 52/11, 55/13, 68/15), и одго-
варајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12) и Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011, 8/2011), а уз пријаву подносе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, доказ да су у току студија 
положили испите из педагогије и психологије или стручни испит, 
односно испит за лиценцу, уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених. Уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику, у обавези ја да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. У поступку одлучивања 
о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са 

Наука и образовање
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децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. За кандидате 
који задовољавају критеријуме Националне службе за запошља-
вање, врши се и провера стручних способности предвиђена Пра-
вилником о организацији и систематизацији радних места, као 
посебан услов за заснивање радног односа. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима се доставља пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе лично у 
секретаријату школе или се шаљу поштом - са повратницом на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Анатомија

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Неурологија
2 извршиоца

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

медицина (ендокринологија)

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

медицина (нефрологија)

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

медицина (кардиологија)
3 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Микробиологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

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

медицина
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Неурологија
на одређено време од 5 година

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

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

2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног 
професора 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 Анатомија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Микробиологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Патологија
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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; медицински факултет; 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образо-
вању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

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

медицини
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; хемијски факултет; општи 
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом Медицинског факултета у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински факултет; 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образо-
вању и Статутом 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. Прија-
ве са документацијом о испуњавању услова (у складу са Стату-
том Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду) подносе се писарници Медицинског факулте-
та, на наведену адресу у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ГЊИЛАНЕ
ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Церница

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити сва заинтересована лица 
која поред општих услова за заснивање радног односа испуња-
вају и следеће услове: да имају високо образовање - завршен 
факултет за наставника, педагога или психолога; да имају лицен-
цу за рад наставника, педагога или психолога; да имају положен 
испит за директора установе; да имају најмање пет година радног 
стажа у области образовања и васпитања. Рок за објављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Уз захтев за заснивање рад-

Наука и образовање
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ног односа потребно је приложити следећа документа: доказ о 
школској спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење о поло-
женом стучном испиту (доказ о лиценци), уверење о положеном 
испиту за директора школе, потврду о радном стажу у области 
образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење надлежног суда да кандидат није 
осуђиван и да није под истрагом, уверење о здравственом стању. 
Некомплетна и неблаговремена документација неће се узети у 
обзир приликом одлучивања. Пријаве - захтеве са комплетном 
документацијом слати на адресу: Основна школа “Бранко Ради-
чевић” Церница, за Школски одбор, 38251 Партеш.

ЈАГОДИНА
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/223-805 

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Информатика са методиком наставе

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет, научни 
степен доктора информатичких наука, општи и посебни услови 
прописани чланом 64 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом факултета и ближи 
услови утврђени Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу - пречишћен текст број I-01-13 од 10.1.2014. године 
(www.kg.ac.rs/Docs/pravilnik), у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотоко-
пије свих диплома, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, 
списак објављених стручних и научних радова, као и саме радо-
ве, доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за 
кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању, 
мишљење студената о педагошком раду наставника и друге 
доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/570-877

Наставник правне групе предмета
са 25% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: мастер правник, дипломирани правник.

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: мастер економиста, дипломирани економиста.

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, потвр-
ду (уверење) о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченом на високошколској установи од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству. Лекарско уверење се 
доставља пре закључења уговора о раду. Документација не сме 
да буде старија од 6 месеци. Школа по службеној дужности при-
бавља уверење 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. Са кандидатима 
пријављеним на конкурс надлежна служба за послове запошља-
вања ће обавити претходну проверу психофизичких способности.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Наставник српског језика и књижевности
са 83% радног времена на одређено време ради 

замене, до повратка одсутног запосленог са 
функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор односно дипло-
мирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност, професор односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и општу књижев-
ност, професор југословенске књижевности са страним језиком, 
професор српског језика и књижевности, професор српске књи-
жевности и језика, професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, дипломирани филолог за књижевност и 
српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, професор југословенске књижевности и српског јези-
ка, мастер професор српског језика и књижевности (студијски 
програми Српски језик и Српска књижевност), мастер професор 
језика и књижевности (србиста) студијски програм Српска фило-
логија српски језик и лингвистика), мастер професор језика и 
књижевности (србиста) студијски програм Српска књижевност, 
Српска књижевност и језик), мастер филолог (студијски програм 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност), мастер филолог (студијски програм Српски језик и 
књижевност).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да приложе следеће дока-
зе: доказ о степену стручне спреме (оригинал или оверена фото-
копија), лекарско уверење (кандидат подноси након избора, а 
пре закључења уговора о раду), извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), доказ о 
извршеној провери психофизичких способности (кандидат под-
носи након избора, а пре закључења уговора о раду), уверење 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања -  овај доказ прибавља установа; уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци). Рок за подношење пријава 

Наука и образовање

Подршка
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је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

КИКИНДА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/852-031; 853-034

e-mail: iskolada@mts.rs

Наставник програмирања
за 16 часова недељно и 120 блок наставе односно 
за 94,28% радног времена, на одређено време, у 
мађарским и српским одељењима због мировања 

радног односа запосленог, до повратка са функције 
директора, а најдуже до 12.09.2018. године

Библиотекар
на одређено време до повратка радника са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета а 
најдуже до 17.03.2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да  има одговарајуће образовање, про-
писано чланом 8. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15); да има одго-
варајуће образовање, прописано Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 
8/2011, 9/13, 6/14, 5/2015 други правилник, 8/2015 други пра-
вилник и 16/2015 други правилник); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има 
општу здравствену способност; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120. ст. 1. тач. 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/13 и 68/2015) - доказ прибавља шко-
ла; да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да зна 
језик на коме се остварује васпитно образовни рад: мађарски и 
српски језик; 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 систе-
мом преноса бодова или да је положио психологију и педагогију 
на факултету или да има лиценцу за наставника. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да достави следеће доказе о испуња-
вању услова: диплому о стеченом образовању (оригинал или 
оверена фотокопија); лекарско уверење након донете одлуке о 
избору кандидата (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да је средњу вишу или високу школу завршио на мађарс-
ком језику или уверење о положеном језичком испиту из мађар-
ског језика по програму високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија). Уверење од високошколске установе или 

фотокопија овереног индекса или оверено уверење о положеном 
испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија).

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу школе, са назнаком “За конкурс” конкурс-
ној комисији Техничке школе Ада. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир.

КРАГУЈЕВАЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34 000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну област 
Геометрија

у Институту за математику и информатику, на 
одређено време пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области мате-
матичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом факулте-
та и Правилником о систематизацији послова и радних задатака 
факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба 
да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате 
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да 
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и 
одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.”

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну област 

Оториноларингологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну област 

Инфективне болести
на одређено време 5 година

Наука и образовање

Први
утисак је 

најважнији
будите

испред свих
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Хирургија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Интерна медицина

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Социјална медицина

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Патолошка анатомија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена 
одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Микробиологија и имунологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Хирургија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или 
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Хирургија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или 
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације и завршена одговарајућа специјализација

Истраживач сарадник за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или 
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације, бави се научноистраживачким радом и има 
објављене рецензиране научне радове.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или 
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или 
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Хигијена и екологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или 
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или 
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Оториноларингологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или 
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Педијатрија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или 
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 
99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факулте-
та медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студија-
ма (само за сараднике у настави, асистенте и истраживаче сарад-
нике), фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну 
документацију, као доказ испуњености услова конкурса, достави-
ти и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву 
је 15 дана.

Наука и образовање
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КРАЉЕВО
ОШ „СУТЈЕСКА“

36350 Рашка, 27. новембар бб
тел. 036/736-145

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања, за рад у издвојеном 
одељењу Радошиће

Професор математике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

Професор српског језика
за 82% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; одговарајуће образовање 
сходно одредбама чл. 8. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; образовање стечено на 
студијама другог степена у складу са Законом о високом обра-
зовању почев од 10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године - VII степен стручне 
спреме у наведеном занимању; да има одговарајуће образовање; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење прибавља устано-
ва); држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и проваравају се 
током рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1 и 4 
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се 
непосредно пре закључења уговара о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“НАША РАДОСТ”
37230 Александровац, Болничка 3

тел. 037/3552-083

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове 
прописане чл. 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 72/09, 
52/2011 и 55/2013, 35/2015 аутентично тумачење и 68/2015). 
Кандидат за директора треба да испуњава услове у складу са 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
и то: да има одговарајуће образовање: да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом - лекарско уверење се 
доставља пре закључења уговора о раду; да је држављанин РС; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - уверење прибавља уста-
нова. За директора може да буде изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 8. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања - које је стекло одговарајуће образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 

студије - по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10.септембра 2005. године, или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године), за васпитача или 
стручног сарадника; дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање пет година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања. За директора може да буде 
изабран и васпитач који има одговарајуће образовање из члана 
8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање на студијама првог степена - основне ака-
демске, односно струковне студије, студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем) дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање десет година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и образовања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на 
период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству); оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик) - осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику; оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду колико има 
година рада у установи васпитања и образовања; уверење Вишег 
и основног суда да се не води истрага. Пријава на конкурс која 
не садрже доказ о обуци или положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном јер је изабрани кандидат 
дужан да га положи у складу са чланом 59 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Оригинали и оверене фотоко-
пије докумената не смеју бити старије од 6 месеци. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара Предшколске 
установе и на телефон 037/3552-083. Пријаве се шаљу на адресу 
Предшколске установе са назнаком “Конкурс за директора - не 
отварати”.

ЛОЗНИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 3
тел. 015/884-824

Наставник историје
за 95% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског одсуства, а 
најдуже до 05.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу обра-
зовања и стручне спреме, према чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама: и то за радно место 
наставник историје, професор историје, дипломирани историчар, 
професор историје - географије, мастер историчар, који мора 
имати предходно завршене основне академске студије историје. 
Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе 
као доказ да кандидат има одговарајуће образовање, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима (подноси се пре закључења уговора о раду), уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (прибавља установа), остала 
документа којима стиче приоритет. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве доставити лично 
или на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.
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НИШ
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

18225 Катун
тел. 018/610-888

Професор енглеског језика
са 94% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за предмет енглески језик, члан 3 став 1 тачка 3 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013): професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески језик); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик); дипломирани филолог англис-
та - мастер.

Професор географије
са 70% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за предмет географија, члан 3 став 1 тачка 7 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/2013): професор географије; дипломирани 
географ; професор географије - историје; дипломирани профе-
сор биологије и географије; дипломирани професор географије и 
информатике; професор биологије - географије; професор физи-
ке - географије; професор географије - информатике; дипло-
мирани професор географије - мастер; дипломирани географ 
- мастер; мастер географ; мастер професор географије; мастер 
професор биологије и географије; мастер професор географије 
и информатике; дипломирани географ - просторни планер. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - 
мастер треба да имају завршене основне академске студије сту-
дијског програма: географија, дипломирани географ, професор 
географије, двопредметне студије биологије и географије или 
двопредметне студије географије и информатике.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђе-
не чланом 120 и чланом 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 
као и из члана 8 став 4 истог закона: да има образовање из пси-
холошких, 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. Образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник 
РС” бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, 
наставу може да изводи и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године 
или вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарад-
ник који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-

тања прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења 
о држављанству; оверен препис/фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина (приложити један од следећих докуме-
ната: потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије); доказ о познавању језика ка ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Уверења не могу бити старија 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ОШ “СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ”
18213 Трњане

тел. 018/4844-250

Наставник историје
са 70% радног времена на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор историје; про-
фесор историје и географије; дипломирани историчар; мастер 
историчар; дипломирани историчар - мастер. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба 
да имају завршене основне академске студије историје и услове 
прописане чланом 8 став 4 и чланом 121 став 9 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, који утврђује обавезу посе-
довања образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина. Кандидати треба да имају: држављанство Републи-
ке Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење подноси изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани пра-
воснажном 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). Кандидати 
уз пријаву треба да доставе: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци и извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом стручном образовању и потврду да су 
положили испите из предмета: педагогија, психологија и методи-
ка; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправни-
ке и друга лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); радну биографију (осим за лица која први 
пут заснивају радни однос). Проверу психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Физичка географија на Департману 

за географију
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор географских наука. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: биографију; оверен препис дипломе о докторату; 
списак научних радова са библиографским подацима, као и саме 
радове (списак радова доставити и у електронском облику, за 
сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за пријаву 
на конкурс 15 дана.
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НОВИ ПА ЗАР
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства

Наставник биологије
са 90% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства

Наставник немачког језика
са 50% радног времена, на одређено време а 

најдуже до 31.08.2016. године

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено време а 

најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Предвиђени чланом 8. и 120. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 
55/2013 и 68/2015) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“ број 11/2012 и 15/2013). Кандидат 
мора 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 шест 
бодова праксе у установи, сходно члану 8. став 4. напред наведе-
ног закона. Уз пријаву на конкурс достави и следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско уве-
рење прилаже сам кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду; уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора трајању од најмање три месеца као и за кривична 
дела насиље у породици. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на адресу: 
ОШ “Вук Караџић” Нови Пазар улица Генерала Живковића бб.

ОШ “РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103

тел. 020/317-458

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка запослене са 

породиљског боловања

Наставник математике
на одређено време, до повратка запослене са 

породиљског боловања

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања, за 35% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под усло-
вима прописаним законом и ако има: одговарајуће високо обра-
зовање - на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године. Уз пријаву на конкурс 
доставити следећа документа: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о образовању из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, 
а уверење да кандидат није кажњаван прибавља школа служ-
бено. Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу 
школе: ОШ “Рифат Бурџовић Тршо“, улица Ослобођења број 103, 
36300 Нови Пазар. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

НОВИ С А Д
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

“КОЗМА И ДАМЈАН”
21460 Вр9бас, Његошева 2

Професор анатомије са физиологијом
са 35% радног времена

Професор патологије
са 10% радног времена

Професор микробиологије са 
епидемиологијом

са 20% радног времена

Професор хигијене и здравственог 
васпитања

са 20% радног времена

Професор фармакологије
са 20% радног времена

Професор здравствене психологије
са 20% радног времена

Професор медицинске биохемије
са 30% радног времена

Професор медицинске етике
са 10% радног времена

Професор инфектологије са негом
са 10% радног времена

Професор гинекологије и акушерства
са 10% радног времена

Професор интерне медицине са негом
са 20% радног времена

Професор хирургије са негом
са 20% радног времена

Професор неурологије
са 10% радног времена

Професор педијатрије
са 10% радног времена

Професор психијатрије
са 10% радног времена

Професор увода у козметологију
са 10% радног времена

Професор фармацеутске технологије
са 50% радног времена

Професор фармацеутско технолошких 
операција и поступака

са 10% радног времена

Наука и образовање
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Професор фармакогнозије
са 25% радног времена

Професор фармакогнозије са 
фитотерапијом

са 20 % радног времена

Професор организације фармацеутске 
делатности

са 5% радног времена

Професор патофизиологије
са 10% радног времена

Професор неуропсихијатрије са негом
са 10% радног времена

Професор фармацеутске хемије
са 25% радног времена

Професор педијатрије са негом
са 10% радног времена

Професор медицинске етике
са 10% радног врмена

Професор латинског језика
са 20 % радног времена

Професор математике
са 60% радног времена

Професор информатике
са 30 % радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају опште услове пред-
виђене Законом о раду, као и посебне услове предвиђене Зако-
ном о основама система образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама, односно да имају одгова-
рајуће образовање, психичку физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство РС. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају (оригинал 
или оверену фотокопију): диплому, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству РС. Уверење да кандидат није 
осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима се доставља пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације о конкурсу на тел. 021/700-
988. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведе-
ну адресу школе.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића - Валтера 4

тел. 021/485-4028

Професор струковних студија за ужу 
област Финансије, наставни предмет 

Банкарство
на одређено време, до 1/3 радног времена

УСЛОВИ: Доктор економских наука; објављени научни и стручни 
радови, најмање пет, из уже области за коју се кандидат бира; 
способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

Професор струковних студија за ужу 
област Пословна економија, наставни 

предмет Предузетништво
на одређено време, до 1/3 радног времена

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

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: Фотокопије 
диплома о завршеним основним последипломским студијама; 
биографију; списак научних и стручних радова, као и саме радо-
ве; доказ о држављанству. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе 
за запошљавање. Пријаве се могу поднети лично радним даном 
на адресу школе улица Владимира Перића - Валтера 4, Нови Сад, 
или путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Комисија ће у року од 60 дана, од дана истека рока 
за пријаву на конкурс, сачинити извештај о пријављеним канди-
датима и ставити га на увид јавности на период од 8 дана, о чему 
ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта шко-
ле.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”

21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439

факс: 021/527-547

Оглас објављен 10.06.2015. године у публокацији 
„Послови“ исправља се у броју извршилаца и то за радно 
место: Медицинска сестра - васпитач /приправник/ - 22 
извршиоца треба да стоји 20 извршилаца. Додаје се нова 
алинеја: Медицинска сестра за превентивно-здравстве-
ну заштиту/приправник - 2 извршиоца. У свим осталим 
деловима конкурс остаје непромењен.

ПАНЧЕВО
БАЛЕТСКА ШКОЛА

“ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Наставник класичног балета
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник корепетитор класичног балета
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник за послове корепетиције 
класичног балета

на одређено време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови за набројана радна места, односно степен стру-
чне спреме који кандидат мора да има одређени су Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника у основним балет-
ским школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012 
и 18//2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 
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и 6/2014). За кандидате играчких предмета (класичан балет), 
тражи се положен стручни испит из методике класичног бале-
та и положен испит из психологије и педагогије. Став 5 члана 
121 Закона о основама система образовања и васпитања каже: 
„послове наставника играчких предмета у балетској школи може 
да обавља лице које има најмање средње балетско образовање 
и 10 година играчке праксе, односно педагошког рада”. Канди-
дати који немају положен стручни испит или лиценцу за рад, у 
обавези су да положе лиценцу у року од 1 године, односно нај-
дуже 2 године. За кандидате класичног балета и корепетиције 
биће организована аудиција - провера радне способности - (за 
извођење предмета - класичан балет се тражи држање часа на 
задату наставну јединицу, за послове корепетиције класичног 
балета тражи се свирање балетског класа и варијације из бале-
та и читање са листа). Услови регулисани чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 72/09, 52/2011 и 55/2013 године), налажу да у радни однос 
у школи може да буде примљено лице под условима прописа-
ним законом, и ако има: одговарајуће образовање, психофизич-
ку и здраствену способност за рад са децом и ученицима, није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, држављанство Републике Србије, зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављан-
ству, оверену копију о завршеној школи, оверену копију извода 
из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из става 
1 тачка 2 члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ из 
става 1 тачка 3 истог члана прибавља установа. Пријаве достави-
ти на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ОЛГА ПЕТРОВ”

26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1
тел. 013/626-121

Педагог
са 50% радног времена, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: предвиђени чланом 120 и чл 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); 
за школског педагога може конкурисати: професор педагогије, 
дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије, 
дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог, 
мастер педагог, дипломирани педагог - мастер; има одговарајуће 
образовање; има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном 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. Услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидат 
уз молбу треба да приложи, у оригиналу или оверене копије: 
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне 

књиге рођених, диплому или уверење о степену и врсти стручне 
спреме. Школа прибавља акт о неосуђиваности, а лекарско уве-
рење се доставља приликом закључења радног односа. Прија-
ве о испуњености услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 013/626-121.

ПИРОТ
МЛЕКАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

“ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ”
18300 Пирот, Николе Пашића 173

тел. 010/311-258

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образовање из члана 8. 
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника средње стручне школе у подручју рада: пољоприв-
реда, производња и прерада хране; за педагога и психолога; да 
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
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 осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на којем се остварује образовно- 
васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту (дозволи за рад), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (са неограниченим роком важења), лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (не старије од шест месеци), потврду о нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, уверење суда да кандидат није под истрагом и да се 
не води поступак против њега, радну биографију, остала доку-
мента која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. 
Документа могу бити у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужнос-
ти. Изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и положи испит 
за директора на начин и у роковима које пропише министар, у 
складу са чланом 59. Закона о основама система образовања и 
васпитања. Директор се бира на период од четири године. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве се достављају на горенаведену адресу са назнаком 
“Конкурс за избор директора школе”или лично код секретара. 
Ближа обавештења могу се добити код секретара школе на теле-
фон 010/311-258.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„УГРИН БРАНКОВИЋ”
12240 Кучево, Вука Караџића бб

Наставник историје
за рад у Кучеву и Буковској, на одређено време до 

краја школске 2015/2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 
24-26 Закона о раду, чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и стручну спрему пред-
виђену Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Рок за пријављивање је 
15 дана. Пријаве слати на адресу: ОШ „Угрин Бранковић”, 12240 
Кучево, Вука Караџића бб.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“МОША ПИЈАДЕ”
12311 Мало Црниће

тел. 012/280-012

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у издвојеном одељењу у Великом 

Црнићу

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, за рад у издвојеном одељењу школе у 

Калишту

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно место 
треба да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидат треба да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, држављанство Републике Србије, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат уз пријаву треба да достави: доказ да поседује одговарајуће 
образовање (оверену фотокопију уверења или дипломе), доказ 
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 ЕСПБ (потврда - уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима или оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту - испиту за лиценцу), да је држављанин Репу-
блике Србије (уверење о држављанству РС, не старије од 6 месе-
ци, оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (ове-
рена фотокопија). Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
изабрани кандидат у обавези је да достави пре закључивања 
уговора. Проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Доказ о неосуђиваности 
за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања прибавља школа по 
службеној дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Фотокопије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа неће се узети у обзир. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати 
на адресу: Основна школа “Моша Пијаде”, 12311 Мало Црниће, 
телефон: 012/280-012.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 012/226-422

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник разредне наставе
на одређено време до окончања првог мандата 

директора школе

Наставник француског језика
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године, односно образовање стечено на студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2015. године; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 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. Кандидат 
треба да испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона о раду, у 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), као и 
услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни 
гласник“, бр. 11/2012). Кандидат доставља: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом бразовању, биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старија од 6 месеци). Непосредно пред закључење уговора о 
раду кандидат мора доставити лекарско уверење за рад са децом 
и ученицима, не старије од 6 месеци. Кандидати који документа-
цију прилажу у копијама исте морају оверити у складу са Законом 
о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Сл. гласник РС”, бр. 
39/93). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве се подносе непосредно или поштом на 
назначеној адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Библиотекар
са 56% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2015/2016. године, односно најкасније до 

31.08.2016. године

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног запосленог, 

са 30% радног времена

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог, 

са 40% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и то у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
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тања; извршена психолошка процена способности за рад с децом 
и ученицима, у складу са законом. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни 
однос без положеног одговарајућег испита), доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима, односно у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве 
треба послати на горенаведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
012/223-364.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/541-931

Наставник историје
на одређено време за 20% радног времена до 

повратка запосленог са боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: За наведено радно место захтева се VII степен стручне 
спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи „Сл. гласник 
РС“ 11/2012. Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
„Сл. глас. РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13. Уз пријаву доставити:ове-
рену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ кандидат да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена 
у члану 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања „Сл. глас. РС“ бр. 55/2013 (овај доказ прибавља школа), 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спопсоб-
ности за рад са децом и ученицима доставља се при закључењу 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са траженом документацијом послати на 
адресу ОШ “Краљ Александар I”, 12000 Пожаревац, Симе Симића 
број 3.

ПРОКУПЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“НЕВЕН”
18400 Прокупље, Немањина 7

тел. 027/329-188

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13); да кандидат 
има средње образовање - IV степен стручне спреме, познавање 
ромског језика, уверење о завршеном уводном модулу обуке; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 120 ст. 14 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву приложити: доказ о одговарајућем образовању, уве-

рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду 
да лице није под истрагом. Лекарско уверење доставља се након 
коначности одлуке о избору, пре потписивања уговора о раду. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”, лично или поштом на адресу установе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

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

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са функције помоћника 
директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 
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: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик).

Наставник математике
са 55,56% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског боловања и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и приме-
не, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, професор матема-
тике и рачунарства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике - математике, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика финан-
сија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер професор матема-
тике, мастер професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и матема-
тике, мастер професор информатике и математике, дипломира-
ни професор математике - мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са избор-
ним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор физике - матема-
тике, професор биологије - математике, професор математике 
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар.

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције 

помоћника директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи: професор разредне наставе, наставник разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ - мастер.

Наука и образовање
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Наставник грађанског васпитања
са 5% радног времена, на одређено време до 

31.08.2016. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи: професор разредне наставе, наставник разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом, професор педагогије, 
дипломирани педагог, општи смер или смер школске педагогије, 
дипломирани школски педагог - психолог, професор психологије, 
дипломирани психолог, општи смер или смер школске психо-
логије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани 
школско - клинички психолог, дипломирани социјални радник, 
са положеним стручним испитом, односно испитом за лиценцу 
у области образовања, дипломирани педагог, мастер учитељ, 
мастер педагог, мастер психолог, дипломирани учитељ - мастер, 
дипломирани психолог - мастер, дипломирани педагог - мастер, 
лица која испуњавају услове за обављање стручних послова: 
социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог.

ОСТАЛО: Кандидат мора да има физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна 
документација: оверен препис дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, у складу са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника (“Сл. гласник РС”, бр. 11/2012), и то: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење (пре закључења уговора о раду). Доказ о нео-
суђиваности прибавља школа. Слати оверене копије докумена-
та, не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

18400 Прокупље, Милоша Црњанског 2
тел. 027/321-988

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

УСЛОВИ: завршен дефектолошки факултет, смер олигофренолог, 
да кандидат има одговарајуће високо образовање дипломираног 
дефектолога - олигофренолога у складу са чланом 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр 72/2009, 52/2011 и 15/2013). Кандидат треба да испуња-
ва услове из члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр 72/2009, 52/2011 и 15/2013): 
физичка, психичка 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 образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Сву документацију доставити у оригиналу 
или оверене фотокопије. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима вршиће надлежна служба запошља-
вања. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, као доказ, подноси се 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ИСПРАВКА ОГЛАСА

ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ“
11317 Лозовик

Оглас објављен 14.10.2015. године у публикацији 
“Послови” мења се за радно место: андрагошки асистент, 
на одређено време до краја школске године, у погле-
ду стручне спреме, и треба да стоји: најмање средња 
стручна спрема, сходно члану 5 Правилника о услови-
ма у погледу простора, опреме и наставних средстава и 
степена и врсте образовања наставника и андрагошког 
асистента за остваривање наставног плана и програма 
основног образовања одраслих („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, 13/2013 и 18/2013). У осталом делу 
оглас остаје непромењен.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
11300 Смедерево, Црвене армије 156

тел. 026/641-360

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка стално запосленог са 

боловања, са 33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да имају држављанство Републике 
Србије, да испуњавају услове у погледу стручне спреме, и то: 
VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност или одређено звање по 
важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника, да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или да су у досадашњем школовању положили испите 
из педагогије и психологије или да су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу, да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

Наставник економске групе предмета
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да имају држављанство Репу-
блике Србије, да испуњавају услове у погледу стручне спреме, 
и то: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста или 
одређено звање по важећем Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника, 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 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, или да су у досадашњем школовању положили 
испите из педагогије и психологије или да су положили стручни 
испит, односно испит за лиценцу; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

Наставник физичког васпитања
на одређено време до 31.08.2016. године, ради 

замене запосленог, са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да имају држављанство Републике 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Србије, да испуњавају услове у погледу стручне спреме, и то: 
VII степен стручне спреме, професор физичког васпитања или 
одређено звање по важећем Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника, 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 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 или да су у досадашњем школовању положили 
испите из педагогије и психологије или да су положили стручни 
испит односно испит за лиценцу; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. У поступку одлучивања о избору наставника, 
васпитача и стручног сарадника директор установе, након извр-
шене претходне провере психофизичких способности кандидата, 
доноси одлуку. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: уверење о држављанству, кратку био-
графију, оверен препис, односно фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених.

ОШ “КАРАЂОРЂЕ”
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник математике
са 20% радног времена, за рад у издвојеном 

одељењу у Старом Селу, на одређено време, ради 
замене запослене који се налази на породиљском 

одсуству и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања.

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена; на одређено време ради 
замене запосленог који се налази на одсуству - 

мировање радног односа,, а најдуже до 22.09.2016. 
године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања.

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене запослене која 
се налази на одсуству преко 60 дана, за рад у 

издвојеним одељењима у Радовању, Крушеву са 
60% радног времена и за рад у издвојеном одељењу 

у Старом Селу са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања.

Наставник француског језика
на одређено време ради замене запослене која се 

налази на боловању преко 60 дана - са 60% радног 
времена и замене запосленог који се налази на 

функцији помоћника директора школе, најдуже до 
31.08.2016. године - са 40% радног времана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8, 120 и 
121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 2 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 11/12, 15/13) и 
доставе неопходне доказе о испуњености услова: поред пријаве 
(са радном биографијом) кандидати треба да доставе и оверене 

фотокопије докумената, не старије од 6 месеци, којима доказују 
да испуњавају услове огласа - диплому о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела предвиђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања прибавља школа 
по службеној дужности. Рок за пријаву 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ”

11411 Ратари
тел. 026/392-100

Наставник техничког и информатичког 
образовања

за 8 часова редовне наставе, а најдуже до повратка 
запосленог са функције вршиоца дужности 

директора школе 

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати треба да имају високо обра-
зовање стечено по прописима који уређују високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који уређују 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајућег 
занимања по правилнику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да имају психичку, физич-
ку 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. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: краћу 
биографију, адресу и број телефона, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној стручној спреми, уверење о држављанству РС - 
не старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених - не 
старији од шест месеци, уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способностиза рад са децом и ученицима пре закључења 
уговора о раду, уверење од надлежног органа да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 
120. став1. тачка3. Закона о основама система образовања и вас-
питања (прибавља установа). Фотокопије морају бити оверене 
од надлежног органа - да су верне оригиналу. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: 
ОШ „Лазар Станојевић”, 11411 Ратари, са назнаком: „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ”

11411 Ратари
тел. 026/392-100

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава 
следеће услове: одговарајуће високо образовање стечено за 
наставника стручног сарадника и стручног сарадника стеченог: 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење 
и 97/08) од 10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису којим је уређе-
но високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву кандидат је дужан да достави следећу 
документацију: оверен препис - фотокопију дипломе о завршеној 
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високој стручној спреми, оверен препис - фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту (лиценца за наставника, односно 
педагога, психолога); уверење суда да кандидат није под истра-
гом и да против њега није подигнута оптужница за кривична 
дела која се гоне по службеној дужности, не старије од шест 
месеци; уверење о држављанству, не старије од шест месеци; 
извод из матичне књиге рођених, не старије од шест месеци; 
потврда о радном искуству у области образовања, након стече-
ног одговарајућег образовања; оверена фотокопија уверења о 
здравственом стању, издата од стране надлежне здравствене 
установе, не старије од шест месеци; кратак преглед кретања у 
служби са биографским подацима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Благовременом пријавом сматра 
се она која је предата у року који је утврђен конкурсом. Рок за 
подношење пријаве за конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу: Основна школа „Лазар Станојевић”, Ратари 
11411, са назнаком: „За конкурс за директора школе”.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11329 Враново, М. Аврамовића 1

тел. 026/732-227

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

до његовог повратка на рад, за 31 сат недељно

УСЛОВИ: Учесник конкурса треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање за наставника основне школе 
у складу са чланом 8 став 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, (“Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/2013 ), 
да 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 прак-
се у установи, у складу са европским системом преноса бодова, 
а на основу члана 8 став 4. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да испуњава остале услове за пријем у радни 
однос из члана 120 став 1. тачке 2), 3), 4) и 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања, 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 и да зна 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Учесници 
конкурса подлежу психолошкој процени способности за рад са 
децом и ученицима коју врши организација за запошљавање у 
Смедереву. Рок за подношење пријава за конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: уверење о држављанству Републике Србије, оверен пре-
пис или оверену фотокопију (не старију од 6 месеци), диплому о 
стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или оверену 
фотокопију (не старију од 6 месеци), оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односу испи-
ту за лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос у својству 
приправника или на начин утврђен као за приправнике), доказ о 
знању српског језика на коме се остварује образовно - васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад), доказ да 
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, или 
доказ да је у току студија положило испите из педагогије и психо-
логије (осим кандидата који су положили стручни испит, односно 
испит за лиценцу, јер се сматра да ови кандидати имају образо-
вање из наведених дисциплина). Уверење о неосуђиваности кан-
дидата прибавља школа, док се уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си пре закључења уговора о раду. Приложена документа се не 
враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања 

на одређено време, ради замене одсутног запосленог 
до његовог повратка на рад, за 28 сати недељно

УСЛОВИ: Учесник конкурса треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање за наставника основне школе 
у складу са чланом 8 став 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/ 2013 ),  а има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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, а 
на основу члана 8 став 4. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да испуњава остале услове за пријем у радни 
однос из члана 120 став 1. тачке 2), 3), 4) и 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања, 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 и да зна 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Учесници 
конкурса подлежу психолошкој процени способности за рад са 
децом и ученицима коју врши организација за запошљавање у 
Смедереву. Рок за подношење пријава за конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: уверење о држављанству Републике Србије, оверен пре-
пис или оверену фотокопију (не старију од 6 месеци), диплому о 
стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или оверену 
фотокопију (не старију од 6 месеци), оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односу испи-
ту за лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос у својству 
приправника или на начин утврђен као за приправнике), доказ о 
знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад), доказ да 
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, или 
доказ да је у току студија положило испите из педагогије и психо-
логије (осим кандидата који су положили стручни испит, односно 
испит за лиценцу, јер се сматра да ови кандидати имају образо-
вање из наведених дисциплина). Уверење о неосуђиваности кан-
дидата прибавља школа, док се уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си пре закључења уговора о раду. Приложена документа се не 
враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

Посао се не чека,  посао се тражи
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СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб

тел. 025/5746-635

Васпитач
за рад у Оџацима, на одређено време, до краја радне 

2015/16 године
3 извршиоца

Васпитач
за рад у Бачком Грачацу, на одређено време, до 

краја радне 2015/16 године,

Васпитач
за рад у Раткову, на одређено време, до краја радне 

2015/16 године

УСЛОВИ: Услови које кандидати треба да испуњавају: да имају 
високо образовање за васпитача на студијама првог степена, сту-
дијама другог степена, студијама у трајању од три године или 
са стеченим вишим образовањем за васпитача; да имају дозво-
лу за рад (лиценцу); да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом (доказ се подноси пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); 
да имају држављанство Републике Србије; да имају најмање две 
године радног искуства на пословима васпитача. Уз пријаву на 
конкурс која садржи и кратку биографију, кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); оверену фотокопију радне књижице. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком 
“За конкурс”.

Васпитач
за рад у Оџацима, не одређено време до повратка 

одсутне запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Услови које кандидати треба да испуњавају: да имају 
високо образовање за васпитача на студијама првог степена, сту-
дијама другог степена, студијама у трајању од три године или са 
стеченим вишим образовањем за васпитача; да имају дозволу за 
рад (лиценцу); да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом (доказ се подноси пре закључења уговора 
о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља установа); да имају 
држављанство Републике Србије; да имају најмање две године 
радног искуства на пословима васпитача. Уз пријаву на конкурс 
која садржи и кратку биографију, кандидати треба да приложе: 
оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом образо-
вању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); овере-
ну фотокопију радне књижице или потврду о радном искуству. 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на наведену 
адресу, са назнаком “За конкурс”.

Васпитач
за рад у Богојеву - у групи на мађарском језику, на 
одређено време, до краја радне 2015/2016 године

УСЛОВИ: Услови које кандидати треба да испуњавају: да имају 
високо образовање за васпитача на студијама првог степена, сту-
дијама другог степена, студијама у трајању од три године или 

са стеченим вишим образовањем за васпитача; да имају дозво-
лу за рад (лиценцу); да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом (доказ се подноси пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); 
да имају држављанство Републике Србије; да имају најмање две 
године радног искуства на пословима васпитача; да знају мађар-
ски језик на коме се изводи васпитно-образовни рад. Уз пријаву 
на конкурс која садржи и кратку биографију, кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); оверену фотокопију радне књижице; уверење о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику 
или уверење о положеном испиту из мађарског језика. Рок за 
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на наведену адресу, 
са назнаком “За конкурс”.

Медицинска сестра - васпитач
за рад у Оџацима, на одређено време до повратка 

одсутне запослене са боловања

УСЛОВИ: да кандидати имају средњу стручну спрему медицинске 
струке, смер медицинска сестра - васпитач; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ се под-
носи пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља установа); да имају држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс која садржи и кратку биографију, 
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења или 
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци). Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. 

Педагошки асистент
за рад у Богојеву, на одређено време до краја радне 

2015/2016 године

УСЛОВИ: да кандидати имају средње образовање; да имају завр-
шену обуку за педагошког асистента; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом (доказ се подноси пре 
закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља установа); да имају држављанство Републике Србије; да 
имају најмање 2 године радног искуства на пословима педагош-
ког асистента. Уз пријаву на конкурс која садржи и кратку биогра-
фију, кандидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења 
или дипломе о стеченом образовању; уверење о завршеној обуци 
за педагошког асистента; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оверену фотокопију радне књижице или потврду о 
радном искуству. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Спремачица
за рад у Оџацима, на одређено време, до краја радне 

2015/2016 године

Спремачица
за рад у Оџацима, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства са рада ради 

неге детета

УСЛОВИ: Услови које кандидати треба да испуњавају: да имају 
завршену основну школу; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад (доказ се подноси пре закључења уго-
вора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); 
да имају држављанство Републике Србије; да имају најмање две 
године радног искуства у обављању истих послова. Уз пријаву 
на конкурс која садржи и кратку биографију, кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију сведочанства о стеченом основном 
образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију радне књижице. Рок за пријављивање на 
оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа “Поле-
тарац” Оџаци, Жарка Зрењанина бб, са назнаком “За конкурс”

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

Дипломирани дефектолог- олигофренолог
на одређено време (замена одсутне запослене преко 

60 дана)
4 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати имају образовање у складу са чланом 8. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15). Кандидати морају 
да испуњавају услове за пријем у радни однос у складу са чла-
ном 120. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да имају одго-
варајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да имају држављанство Републике Србије; знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о завршеној школи, 
држављанство и доказ да зна језик на коме се остварује обра-

зовно-васпитни рад, кандидат подноси уз пријаву на конкурс, а 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима пре закључивања уговора о раду. Доказ о 
некажњавању прибавља установа. Уз пријаву, кандидати су дуж-
ни да поднесу следећу документацију: доказ о стручној спреми 
(оверена копија дипломе); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); својеручно 
потписана изјава да кандидат зна језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад. Пријаве са прилозима доставити у секре-
таријат школе лично или послати на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања.

СУБОТИЦА
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-33

Наставник физике
на мађарском наставном језику, са 75% радног 

времена, на одређено време до повратка запосленог 
са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: (1) професор физике, 
(2) дипломирани физичар, (3) дипломирани астрофизичар, (4) 
дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика, (5) 
дипломирани физичар за општу физику, (6) дипломирани физи-
чар за примењену физику, (7) професор физике за средњу шко-
лу, (8) дипломирани физичар - истраживач, (9) дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну физику, (10) дипло-
мирани физичар за примењену физику и информатику, (11) 
дипломирани физичар - медицинске физике, (12) дипломирани 
професор физике - мастер, (13) дипломирани физичар - мастер, 
(14) дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије, (15) 
дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, (16) дипло-
мирани физичар - мастер медицинске физике, (17) дипломирани 
професор физике - хемије - мастер, (18) дипломирани професор 
физике-информатике - мастер, (19) дипломирани физичар - про-
фесор физике - мастер, (20) дипломирани физичар - теоријска 
и експериментална физика - мастер, (21) дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер, (22) дипломира-
ни физичар - примењена физика и информатика - мастер, (23) 
мастер физичар, (24) мастер професор физике. Лице из тачке 
14) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским програмима 
из области физике. Уколико школа конкурсом не заснује радни 
однос са лицем које испуњава услове из тачке 1) до 24), наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада за предмет физика може 
да изводи и: професор физике - хемије, дипломирани физичар 
- информатичар, дипломирани физико-хемичар, дипломирани 
инжењер електротехнике, смер техничка физика, дипломирани 
астроном, смер астрофизика. Уз пријаву на конкурс кандидати 
прилажу следећа документа: молбу са биографијом, оригинал 
дипломе или оверену фотокопију дипломе, доказ у складу са 
чланом 8 став 4 Закона да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона), 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, у складу са чланом 121 став 7 Закона доказује се стеченим 
средњим, вишим или високим образовањем на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или положеним испитом из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе, ориги-
нал уверења о држављанству или оверену фотокопију уверења 
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о држављанству, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се 
пре закључења уговора о раду), да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(прибавља школа).

ОСТАЛО: Члан 8 став 2 Закона регулише да је наставник лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Изузетно, послове наставника уметнич-
ких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних 
предмета у стручној школи, за које се не образују наставници са 
одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона, може да 
обавља и лице са одговарајућим образовањем из члана 8 став 
3 Закона. Члан 8 став 3 регулише да, изузетно, наставник јес-
те и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем. Правилник о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015) прописује степен и врсту образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама за сва подручја рада, и то за стицање 
средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворо-
годишњем трајању.У поступку одлучивања о избору наставни-
ка директор школе врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, у року од осам дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлу-
ку о избору наставника у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању 
услова огласа доставити на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс”, у року од осам дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве доставити на адресу: Средња медицинска школа, Београдски 
пут 126, 24000 Суботица.

ОШ “КИЗУР ИШТВАН”
24000 Суботица, Ивана Зајца 9

Професор ликовне културе
за рад на мађарском наставном језику на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
одсуства са 25% радног времена

Професор музичке културе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства са 25% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање, према члану 8. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) и Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
11/2012 и 15/2013), 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 шест бодова из праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима, држављанство Републике 
Србије, 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, доказ о знању језика 

на коме се остварује образовно-васпитни рад (за радна места на 
којима се настава обавља на мађарском наставном језику). Кан-
дидати уз пријаву на конкурс и биографију треба да приложе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, доказ да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова из праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова - лица из чл. 8 став 2 и 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, овере-
на фотокопија сведочанства или дипломе о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на мађарском језику или поло-
жен испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (за радна места на којима се настава обавља на мађар-
ском наставном језику). Проверу психофичких способности кан-
дидата за рад са децом извршиће надлежна служба за послове 
запошљавања. Лекарско уверење за рад са децом доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није осуђивано 
прибавља установа

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24. Закона о 
раду према Правилнику о систематизацији радних места, канди-
дат треба да има основно образовање - I степен стручне спреме, 
држављанство Републике Србије, општу здравствену способност 
за рад на овом радном месту, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 6 месеци и да није правоснажном 
пресудом осуђиван за кривично дело против достојанства лично-
сти и морала. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверен препис - фотокопију уверења о држављанству.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом слати на адре-
су школе: ОШ „Кизур Иштван“ Ивана Зајца 9, Суботица (За кон-
курс). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се изети у 
разматрање.

ШАБАЦ
ОШ “ВОЈВОДА СТЕПА”

15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка запосленог са 
функције директора школе, а најдуже до краја 

мандатног периода од четири године

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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УСЛОВИ: Општи услови: 1. држављанство Републике Србије, 2. 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 4. да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Посебни услови: 
да поседује врсту и степен стручне спреме у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Испуњеност услова из тачке 2 доказује се на 
основу лекарског уверења приликом заснивања радног односа. 
Податке о испуњености услова из тачке 3 школа ће прибавити 
од надлежног органа (МУП Србије - ОУП Шабац). Уз пријаву под-
нети: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о 
одговарајућој стручној спреми (оверена фотокопија дипломе не 
старија од 6 месеци или доставити оригинал на увид). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на 
горенаведену адресу.

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

тел. 015/334-910, 334-911

Наставник математике
на одређено време, до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Школски педагог
на одређено време, најдуже до краја школске 

2015/2016. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање, односно да поседују VII степен 
стручне спреме у складу са чланом 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником  о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 
15/2013); да имају психичку, физичку и здравствену способност 
(лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља установа по службеној дужности); да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа доку-
мента: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању, оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА “МАЈУР”
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник физике
на одређено време - замена запосленог на функцији, 

најдуже до 31.08.2016. године, са 30% радног 
времена

Наставник географије
на одређено време - замена запосленог на функцији, 

најдуже до 31.08.2016. са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање (члан 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) за наведено занимање. На конкурс се 
могу пријавити лица која поред општих услова за заснивање рад-

ног односа прописаних Законом о раду и посебне услове утврђе-
не чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факул-
тету, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци). Уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања 
уговора о раду. Конкурс је отворен осам дана од објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу шко-
ле или у секретаријату школе, од 8 до 14 часова.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10

тел. 015/352-730

Наставник географије
са 40% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада у подручју рада личне 

услуге, образовни профил педикир - 
маникир

са 95% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и испуњени други 
услови из чл. 8. и 120. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 
8/2015) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада личне услуге („Службени гласник РС - Просветни 
гласник РС” бр. 16/2015); да кандидати имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да имају држављанство Републике Србије.

Наука и образовање

Посао се не чека,  посао се тражи
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доста-
ве доказе о испуњености услова за заснивање радног односа 
у школи који су прописани Законом о основама система обра-
зовања и васпитања(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013). Доказ из тачке 2. овог конкурса доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3. за 
изабраног кандидата прибавља школа. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална 
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака 
а пре доношења одлуке о избору. На психофизичку проверу ће 
бити упућени само они кандидати који уђу у ужи избор. Пријаву 
доставити поштом на адресу: Стручна хемијска и текстилна шко-
ла Шабац, Хајдук Вељкова 10, 15000 Шабац (са назнаком: „За 
конкурс“) или лично сваког радног дана, од 8,00 до 14,00 сати. 
Информације на телефон: 015/352-730. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране.

ПУ “НАШЕ ДЕТЕ”
15000 Шабац, Краља Александра 17

тел. 015/304-750

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8. став 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања односно високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који је уређивао висо-
ко образовање, почев од 10.09.2005. године, или на основним 
студијама у трајању од 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, за васпитача или 
стручног сарадника (педагога, психолога, педагога за ликовно, 
музичко и физичко васпитање и логопеда), дозвола за рад, обука 
и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада 
у установи након стеченог одговарајућег образовања, одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије) и студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем за васпитача, дозвола за 
рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 10 
година рада у предшколској установи на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег образовања, васпи-
тач и стручни сарадник (педагог, психолог, педагог за ликовно, 
музичко и физичко васпитање и логопед) мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у 
складу са чл. 8. ст. 4. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 79/09, 52/11 и 55/13, 35/15 - 
аутентично тумачење и 68/15 и даље Закон ). Васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије, 
психологије или је положио стручни испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона. Овај услов се доказује 
одговарајућим уверењем издатим од високошколске установе 
или кроз додатак дипломи или одговарајућом исправом о накнад-
но стеченом образовању на високошколској установи, уверењем 
о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу; кан-
дидат мора да има психичку, физичку и здравствену способност 
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; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 4 и 
5 достављају се уз пријаву на конкурс. Доказ из тачке 2 доставља 
се пре закључења уговора а доказ из тачке 3 прибавља установа 
по службеној дужности. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да доста-
ви: оригинал извода из матичне књиге рођених (издато после 
01.03.2010. године), уверење о држављаству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (не старије од 6 месеци), оверен препис/
фотокопију документа о положеном стручном испиту односно 

лиценци за васпитача односно стручног сарадника(не старије од 
6 месеци), доказ о радном стажу у области васпитања и образо-
вања са подацима о пословима које је обављао - оверена копија 
радне књижице (не старија од 6 месеци) и потврда установе у 
којој је радио (оригинал), уверење да кандидат није под истра-
гом и да против њега није подигнута оптужница (не старије од 6 
месеци), оверену копију личне карте, биографију са подацима о 
кретању у служби и предлогом програма рада директора устано-
ве. Пријава која не садржи доказ о положеном испиту за директо-
ра установе - лиценцу за директора установе сматра се потпуном, 
уз обавезу изабраног кандидата да положи испит за директора у 
законом прописаном року. Доказ о познавању српског језика као 
језика на коме се остварује васпитно образовни рад доставља 
се уколико кандидат није стекао образовање на српском језику 
(потврда или уверење којим се доказује да је испит из српског 
језика положио по програму одговарајуће високошколске уста-
нове). Пријаве на конкурс са доказима достављају се на горена-
ведену адресу са назнаком: „Конкурс за директора установе“. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана расписивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

УЖИЦЕ
ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Професор струковних студија за уже 
научне области Машинско инжењерство и 
Рачунарско инжењерство и информатика

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктора нау-
ка из научне области за коју се бира, завршен машински факул-
тет, објављени научни и стручни радови, способност за наставни 
рад.

Професор струковних студија за ужу 
научну област Економске науке

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктора нау-
ка из научне области за коју се бира, завршен економски факул-
тет, објављени научни и стручни радови, способност за наставни 
рад.

Професор струковних студија за ужу 
научну област Рачунарско инжењерство 

и информатика (наставни предмет: 
Холографија у мултимедији)

са 30% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктора 
наука из научне области Физичке хемије, завршен факултет за 
физичку хемију, објављени научни и стручни радови из области 
Холографије и Холографских материјала, способност за наставни 
рад.

Асистент или сарадник у настави за ужу 
научну област Економске науке

са 50% радног времена, на одређено време од три 
године за асистента, односно на једну годину за 

сарадника

УСЛОВИ: за асистента: завршен економски факултет, студент 
докторских студија из области за коју се бира који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам; за сарадника: завршене основне академске или струковне 
студије из области за коју се бира, студент другог степена мастер 
студија или специјалистичких студија, који је студије првог степе-
на завршио са укупном просечном оценом најмање 8.

Наука и образовање
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Асистент за ужу научну област Рачунарско 
инжењерство и информатика

са 20% радног времена на одређено време од три 
године

УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет, студент доктор-
ских студија из области за коју се бира који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам.

Асистент за ужу научну област Филолошке 
науке

са 15% радног времена на одређено време од три 
године

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет - француски језик, сту-
дент докторских студија из области за коју се бира, који је прет-
ходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом научном звању доктора 
наука, магистра наука, диплому о стеченом високом образовању, 
списак научних и стручних радова, потврду о радном искуству 
у настави. Кандидати за избор у звање асистента достављају 
уверење о статусу студента докторских студија, а кандидати за 
избор сарадника у настави достављају уверење о статусу студен-
та другог степена мастер или специјалистичких студија. Пријаву 
на конкурс, биографију и списак објављених радова доставити на 
CD - у уређено у MS Word-у и у штампаној форми. Услови за избор 
прописани су Законом о високом образовању, Статутом школе, 
Правилником о систематизацији радних места и Правилником о 
избору наставника и сарадника. Пријаве слати на адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАРИ ГРАД”

31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-765

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

краја школске године
4 извршиоца

Професор српског језика
са 27% радног времена на одређено време до краја 

школске године

Професор српског језика
са 50% радног времена на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

Професор домаћинства
са 20% радног времена на одређено време до краја 

школске године

Професор грађанског васпитања
са 23% радног времена на одређено време до краја 

школске године

УСЛОВИ: 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 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
да испуњава услове из члана 8. став 2 и 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 52/11 и 
55/13), односно 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 ЕСПБ; кандидат треба 

да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђе-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 9/09, 3/10 и 11/12); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120. став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом 
образовању (оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о испуње-
ности услова из тачке 1. Доказ о испуњености услова из тачке 2 
подноси кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора 
о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаве на конкурс са 
потпуном документацијом доставити на адресу са назнаком: “За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Информације на број телефона: 031/552-576.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОРАД МИЛОВАНОВИЋ-ЛУНЕ”

31204 Каран
тел. 031/803-243

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 8. став 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13), 
за наставника редовне основне школе, за педагога или психоло-
га; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; најмање 5 године рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о 
држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис/фотокопију докумената о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о рад-
ном искуству; биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора школе; доказ о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 031/803-243.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2016. године

Наставник биологије
са 30% радног времена на одређено време до 

повратка радника са боловања

Наставник за предмет чувари природе
са 60% радног времена на одређено време до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основним школама; да кандидат испуњава услове 

Наука и образовање
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прописане чланом 120. Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверен препис - фотокопију дипломе; уверење о држављан-
ству. Пријаве са траженом документацијом доставити на адресу. 
За додатне информације заинтересована лица се могу обратити 
секретару школе на телефон: 031/514-146.

ВРШАЦ
ОШ “ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ”

26346 Јасеново, Маршала Тита 1
тел. 013/855-109

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: За обављање посла шефа рачуноводства радни однос 
може се засновати са дипломираним економистом, дипломира-
ним економистом - мастером или са дипломираним економис-
том који је стекао високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, да има минимум 6 месеци 
искуства на рачуноводствено - књиговодственим пословима у 
јавном сектору.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, односно до повратка запосленог са 
функције

УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник разредне наста-
ве; професор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом; професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати 
треба да испуњавају следеће посебне услове: да имају психичку 
и физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (не старије од 6 
месеци). Лекарско уверење да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима подноси се пре закљу-
чивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата при-
бавља установа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ВРШАЦ
26300 Вршац, Архитехте Брашована 1

тел. 013/805-058

Наставник немачког језика,
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 

33% радног времена

УСЛОВИ: професор односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност, професор немачког језика и књижевности 
и италијанског језика мастер професор немачког језика и књи-
жевности, мастер филолог (студијски програм, односно профил 
немачки језик. и књижевност).

Наставник воћарства и виноградарства - 
биљна производња 2

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани. инж. пољопривреде за воћарство и 
виноградарство, дипломирани. инж. пољопривреде, одсек или 
смер воћарско - виноградарски, мастер инж. пољопривреде, са 

предходно завршеним основним академским студијама на одсеку 
воћарство и виноградарство.

Наставник физичког васпитања,
ради замене одутног запосленог преко 60 дана, са 

20% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, дипл. педагог физичке 
културе, професор физичке културе, дипл. професор физичког 
васпитања и спорта - мастер, мастер професор физичког васпи-
тања и спорта, професор физичког васпитања - дипл. тренер са 
назнаком спортске гране.

Наставник економске групе предмета 
(финансијско пословање, агенцијско и 
хотелијерско пословање, и економика 

туристичких и угоститељских предузећа)
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани економиста 
- менаџер за туризам, смер туристички менаџмент, дипломира-
ни економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 
менаџмент, мастер економиста, са предходно завршеним  основ-
ним академским студијима на студијском програму или области 
економије.

ОСТАЛО: Одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
по пропису које је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године у складу са чл. 8 став 4. Закона о основама система обра-
зоваља и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 ). 
Кандидат који је стекао образовање по прописима који уређују 
високо образовање почев од 10.09.2005. године дужан је да 
достави потврду - уверење да ли се ради о студијама првог или 
другог степена , са своје високошколске установе. Да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
мора 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 бодо-
ва праксе у установи, у складу са европским системом преноса 
бодова (оригинал или оверену копију уверења - потврде доста-
вити уз конкурсну документацију). Кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије, или је положио 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 + 6 бодова 
у складу са европским системом преноса бодова (доказ о томе 
прилаже се уз конкурсну документацију у виду оригинала или 
оверене копије потврде или уверења, односно обавештења када 
је лиценца у питању). Кандидат доставља: пријаву на конкурс, 
фотокопију дипломе оверену, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - подноси кандидат који 
буде изабран, а пре закључења уговора о раду. Уверење да кан-
дидати нису осуђивани у складу са Законом, прибавља школа по 
службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Сва уверења, 
осим новог обрасца извода из матичне књиге рођених са холо-
грамом и копије дипломе, не смеју бити старија од 6 месеци, и 
документа морају бити у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве слати на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс“ лично, 
или препорученом поштом.

Наука и образовање
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посао се тражи
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ОШ “ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”
26300 Вршац, Школски трг 3

тел. 013/839-853, 838-008
e-mail: ospaja@gmail.com

Наставник енглеског језика, у првом 
цилусу основног образовања и васпитања
на одређено време, до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Уз кратку биографију и пријаву са назнаком за које рад-
но место конкурише, пријављени  кандидат треба да приложи 
доказ о одговарајућој врсти стручне спреме - оверену фотоко-
пију дипломе и то: професор енглеског језика; професор разред-
не наставе; дипломирани филолог, односно професор језика и 
књижевности; дипломирани школски педагог или школски пси-
холог; дипломирани педагог или дипломирани психолог; настав-
ник енглескогог језика у складу са чланом 145. и 146. Закона о 
основној школи; наставник енглеског језика са положеним струч-
ним испитом по прописима из области образовања или лиценцом 
за наставника; наставник разредне наставе; лице које испуња-
ва услове за наставника предметне наставе у основној школи, 
а које је на основним студијама положило испите из педагошке 
психологије или педагогије и психологије као и методике наста-
ве; професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу; професор разредне наставе , који је на основним сту-
дијама савладао програм модула за енглески језик (60 ЕСПБ - 
европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и положен испит, који 
одговара нивоу Ц1 заједничког европског оквира; дипломирани 
библиотекар - информатичар; мастер филолог; мастер професор 
језика и књижевности; мастер учитељ; дипломирани учитељ - 
мастер; мастер учитељ, који је на основним студијама савладао 
програм модула за енглески језик (60 ЕСПБ - европски систем 
преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савла-
даност програма модула и положен испит, који одговара нивоу 
Ц1 заједничког европског оквира; дипломирани учитељ - мас-
тер, који је на основним студијама савладао програм модула за 
енглески језик (60 ЕСПБ - европски систем преноса бодова) и који 
поседује уверење којим доказује савладаност програма модула 
и положен испит, који одговара нивоу Ц1 заједничког европс-
ког оквира; мастер библиотекар - информатичар. Лица из става 
2. тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) и 19) која нису професори 
одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на 
нивоу Б2 (заједничког европског оквира). Лица из става 2. тач. 
3), 13) и 14) треба да поседују знање језика најмање на нивоу 
Б2 (заједничког европског оквира), осим уколико нису заврши-
ла одговарајући студијски програм или главни предмет/профил. 
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем 
испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, 
или међународно признатом исправом за ниво знања језика који 
је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 заједничког европског оквира), а чију 
ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја. Предност за извођење наставе из страног језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања из става 2. овог чла-
на имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер 
филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил), односно професор, односно наставник одговарајућег 
страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - 
мастер, односно професор разредне наставе, наставник разред-
не наставе, мастер професор или професор у предметној наста-
ви и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2. 
Поред одговарајућег образовања - односно достављених одго-
варајућих доказа о испуњености горенаведених захтева, канди-
дат мора да испуњава следеће опште услове: да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да поднесе 
доказе о испуњавању напред наведених услова и то: оверен 
препис или оверену фотокопију диплома о завршеном конкур-

сом захтеваном образовању, доказ о положеним испитима из 
одговарајућих предмета код оних звања где се то тражи у кон-
курсу; оригинал или оверену копију уверење о држављанства 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених. Доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са европским системом преноса бодова издат од стране одго-
варајуће високошколске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и пси-
хологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту 
односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање на српском језику у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неос-
уђиваности прибавља школа службеним путем. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Додатне информације могу се добити на телефон:013/839-853. 
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети 
лично или поштом на адресу: ОШ „Паја Јовановић“ Школски трг 
3, 26300 Вршац.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА

“ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ”
23270 Меленци, Српских владара 63

Наставник немачког језика - изборни 
предмет у другом циклусу основног 

образовања и васпитања
са 33% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 8, 
120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013). На основу одредби Правилника 
о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно 
васпитни рад из изборних предмета у основној школи, наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из изборног предме-
та немачки језик може да изводи: професор, односно дипломи-
рани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик). Наведена лица морају 
имати 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 бодо-
ва. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
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и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има ово образовање. Кандидат треба да 
приложи: пријаву на конкурс, оверену копију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству, доказ о стеченом образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (потврда/уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју бодова, односно положеним испитима или ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту 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 високошколске 
установе. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. 

Наставник разредне наставе 
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до окончања привремене спречености 
за рад

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 8, 
120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013). На осно-
ву одредби Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи: 
професор разредне наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разред-
не наставе и ликовне културе за основну школу. Наведена лица 
морају имати образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 пре-
носа бодова. Наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање. Кандидат 
треба да приложи: пријаву на конкурс, оверену копију дипломе о 
стеченом образовању (уколико је кандидат образовањем стекао 
стручно звање - професор педагогије у обавези је и да достави 
доказ о завршеној педагошкој академији или учитељској школи), 
уверење о држављанству, доказ о стеченом образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (потврда/уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју бодова, односно положеним испитима или оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу). Уколико кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Фотокопије докумената морају бити уредно оверене.

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 10% радног времена, на одређено време, до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 8, 120, 
121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања и 
чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013). На основу одредби 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада из техничког и информатичког образовања 
може да изводи: професор техничког образовања, професор 
технике, професор технике и информатике, професор информа-

тике и техничког образовања, професор техничког образовања 
и машинства, професор технике и машинства, професор машин-
ства, професор електротехнике, професор техничког образовања 
и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, 
професор физике и основа технике, професор техничког образо-
вања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа тех-
нике за основну школу, професор физике и основа технике за 
основну школу, професор техничког образовања и васпитања, 
професор техничког васпитања и образовања, професор поли-
техничког образовања и васпитања, професор политехничког 
васпитања и образовања, професор политехничког образовања, 
професор технике и графичких комуникација, професор произ-
водно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко 
образовање, дипломирани педагог за физику и основе технике, 
професор основа технике и производње, професор политехнике, 
професор технике и медијатекарства, професор техничког обра-
зовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физи-
ке и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипло-
мирани професор технике - мастер, мастер професор технике и 
информатике, мастер професор информатике и технике, профе-
сор основа технике и информатике. Наведена лица морају имати 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има ово образовање. Кандидат треба да 
приложи: пријаву на конкурс, оверену копију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству, доказ о стеченом образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (потврда/уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју бодова, односно положеним испитима или ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту 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 високошколске 
установе. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене.

ОСТАЛО: одговарајуће 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 кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном 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. У поступку одлучивања о избору 
наставника, васпитача и стручног сарадника директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима у року од осам дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Директор доноси одлуку о избору у року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Рок за подношење пријава са доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Конкурсна документација се не 
враћа. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назна-
ком: “За конкурс”.
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Спремачица 
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до окончања привремене спречености 
за рад

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања, као и 
одредбама Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва у Основној школи “Др Бошко Вребалов” Меленци. Кандидат 
треба да има: одговарајуће образовање; 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. На основу одредби 
Правилника о организацији и систематизацији послова у Основ-
ној школи “Др Бошко Вребалов” Меленци за обављање посло-
ва радног места спремачице радни однос се може засновати са 
лицем има завршену основну школу. Кандидат треба да прило-
жи: пријаву на конкурс, оверену копију сведочанства о заврше-
ној основној школи, уверење о држављанству. Уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику, у обавези је да доста-
ви доказ да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Фотокопије докумената морају 
бити уредно оверене. Директор доноси одлуку о избору у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за 
подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

23240 Сечањ, Гимназијска 2

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, да испуњава услове за рад као настав-
ник у Средњој школи “Вук Караџић” у Сечњу, за педагога или 
психолога школе; да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да поседује држављанство РС; да има знање језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад; да има најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити: био-
графске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем високом образовању; оверену фотоко-
пију лиценце (дозволе за рад) за наставника или стручног сарад-
ника, односно оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; потврду о раду у области образовања; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству - не старије од 6 
месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених - не старије од 6 месеци; остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Доказ о 
испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/2011 и 55/2013) - прибавља школа. С обзиром да Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја није донело подза-
конски акт који уређује програм обуке у складу са стандардима 
компетенција директора, програм испита, начин и поступак пола-
гања испита за директора установе, пријава која не буде садржа-
ла наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани 

кандидат биће у обавези да у законском року, по доношењу под-
законског акта, положи испит за директора. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу или лично у секретаријат школе, са назна-
ком: “Конкурс за директора”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ’’
Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник групе стручних предмета 
(Трговинско пословање, Основи туризма и 

угоститељства, Основи трговине)
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 45% радног времена

УСЛОВИ: У складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр 5/2015, 
8/2015,16/2015 и 19/2015). Трговинско пословање - подручје рада 
Трговина, угоститељство и туризам: дипломирани економист; 
дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 
мастер економиста, претходно завршене основне академске 
студије у области Економије. Основи туризма и угоститељства - 
подручје рада Трговина, угоститељство и туризам: дипломира-
ни економист; дипломирани туризмолог; дипломирани географ 
- туризмолог; дипломирани географ (туризмолог); дипломирани 
менаџер у туризму; дипломирани економиста - менаџер за тури-
зам, смер туристички менаџмент; дипломирани економиста - 
менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипло-
мирани менаџер у хотелијерству; мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области економије; мастер 
економиста, претходно завршене основне академске студије на 
студијском програму Туризам и хотелијерство; мастер менаџер, 
претходно завршене основне академске студије на студијском 
програму: Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству; мас-
тер туризмолог, претходно завршене основне академске студије 
у области географије. Основи трговине - подручје рада Трговина, 
угоститељство и туризам: дипломирани економист; дипломирани 
економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер еконо-
миста, претходно завршене основне академске студије у области 
Економије. 

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2016. године, са 
44% радног времена

УСЛОВИ: У складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 
8/2015,16/2015 и 19/2015). Математика: професор математи-
ке; дипломирани математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - 
информатичар; дипломирани математичар - професор матема-
тике; дипломирани математичар за математику економије; про-
фесор математике - теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер; професор математике и рачунарства; професор 
информатике - математике; професор хемије - математике; про-
фесор географије - математике; професор физике - математике; 
професор биологије - математике; дипломирани математичар 
- астроном; дипломирани математичар - теоријска математика; 
дипломирани математичар - примењена математика; дипломира-
ни математичар - математика финансија; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије); дипло-
мирани информатичар; дипломирани професор математике - 
мастер; дипломирани математичар - мастер; мастер математи-
чар; мастер професор математике. Лице из тачке 13) овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским програмима 
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Математика или Примењена математика (са положеним испитом 
из предмета Геометрија или Основи геометрије). Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада из предмета математика у под-
ручју рада Економија, право и администрација може да изводи: 
дипломирани математичар - мастер математике финансија. 

Наставник групе стручних предмета 
(Основи туризма и угоститељства, 

Економика туристичких и угоститељских 
предузећа)

на мађарском језику, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 15% радног 

времена

УСЛОВИ: У складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 5/2015, 
8/2015,16/2015 и 19/2015): Основи туризма и угоститељства - 
подручје рада Трговина, угоститељство и туризам, са наставом 
на мађарском језику: дипломирани економист; дипломирани 
туризмолог; дипломирани географ - туризмолог; дипломирани 
географ (туризмолог); дипломирани менаџер у туризму; дипло-
мирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички 
менаџмент; дипломирани економиста - менаџер за хотелијер-
ство, смер хотелијерски менаџмент; дипломирани менаџер у 
хотелијерству; мастер економиста, претходно завршене основне 
академске студије у области Економије; мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије на студијском програ-
му Туризам и хотелијерство; мастер менаџер, претходно заврше-
не основне академске студије на студијском програму: Менаџер у 
туризму или Менаџер у хотелијерству; мастер туризмолог, прет-
ходно завршене основне академске студије у области географије. 
Економика туристичких и угоститељских предузећа са наставом 
на мађарском језику  дипломирани економиста - менаџер за 
туризам, смер туристички менаџмент; дипломирани економис-
та - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаxмент; 
дипломирани менаџер у хотелијерству; дипломирани менаџер 
у туризму; дипломирани економист; дипломирани економиста 
у области управљања хотелијерством; дипломирани економис-
та - менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије у области Еко-
номије; мастер туризмолог; мастер економиста, претходно завр-
шене основне академске студије на студијском програму Туризам 
и хотелијерство; мастер менаџер, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму Менаџер у туризму или 
Менаџер у хотелијерству. Лице из подтач. (7)-(10) треба да је у 
току студија изучавало наставне садржаје из области предмета 
Економика туристичких и угоститељских предузећа. 

ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 
72/2009, 52/2011, 55/13) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. Лице из ст. 2. 
и 3. овог члана мора 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Неопходна документација:Кандидат уз пријаву треба 

да наведе тачан назив радног места за које доставља: оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству РС, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, доказ о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на језику на ком се остварује образовно вас-
питни рад или положен испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, за радно место на коме се наста-
ва изводи на мађарском језику, уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о неосуђиваности (прибавља школа по 
завршетку конкурса) У поступку одлучивања о избору наставни-
ка директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Пријаве са доказима искључиво 
доставити у овереној фотокопији на адресу школе ЕТШ „Јован 
Трајковић“, 23000 Зрењанин, Скерлићева бб. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Индустријско инжењерство

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који 
показује смисао за наставни рад.

Сарадник у звање сарадник у настави за 
ужу научну област Текстилно одевне науке

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова 
конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одгова-
рајућем академском звању, списак објављених научних и струч-
них радова, књиге и сами радови подносе се Факултету у року 
од 8 од дана објављивања у публикацији „Послови“ на адресу: 
Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Ђуре Ђаковића 
бб, са назнаком „За конкурс“, контакт телефон: 023/550-501.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

„УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановић 46

Наставник у подручју рада Хемија, 
неметали и графичарство

за следеће предмете Извори загађења животне 
средине, са 3% радног времена и Прерада и 

одлагање чврстог отпада, са 5% радног времена
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8. ст. 
2. Закона о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Хемија, неметали и графичарство („Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015, 16/2015 и 19/2015) и да има знање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат под-
носи уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије 
и да има најмање 15 година живота (доказ кандидат подноси 
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уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду), образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са европским системом преноса бодова. Наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испит из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (доказ кандидат подноси 
уз пријаву на конкурс), да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа), извршена претходна психолошка процена 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака (директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
проверу пре доношења одлуке о избору). Потребно образовање 
за предмет Извори загађења животне средине: (1) дипломирани 
инжењер заштите животне средине; (2) дипломирани инжењер 
технологије за инжењерство заштите животне средине; (3) 
дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим 
текстилног; (4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и 
смерови осим текстилног; (5) дипломирани инжењер пољоприв-
реде, смер водопривредне мелиорације; (6) дипломирани 
инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта; (7) дипло-
мирани биолог - еколог; (8) дипломирани биолог за екологију и 
заштиту животне средине; (9) дипломирани биолог, смер зашти-
та животне средине; (10) дипломирани еколог за заштиту живот-
не средине; (11) професор екологије - заштита животне средине; 
(12) дипломирани хемичар; (13) професор хемије; (14) дипломи-
рани физико-хемичар; (15) дипломирани физико-хемичар - смер 
заштите животне средине; (16) дипломирани метеоролог; (17) 
дипломирани инжењер металургије; (18) професор екологије и 
заштите животне средине; (19) дипломирани еколог за зашти-
ту животне средине; (20) дипломирани еколог - заштита живот-
не средине; (21) дипломирани еколог заштите животне средине 
- мастер; (22) дипломирани професор биологије - мастер; (23) 
дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 
фармацеутско-козметички смер; (24) мастер инжењер заштите 
животне средине; (25) мастер еколог; (26) мастер професор еко-
логије; (27) мастер професор екологије и заштите животне сре-
дине; (28) мастер професор биологије; (29) мастер биолог; (30) 
мастер професор биологије и географије; (31) мастер биолог - 
еколог; (32) мастер аналитичар заштите животне средине; (33) 
мастер хемичар, студијски програм хемија животне средине; (34) 
мастер професор хемије; (35) мастер физикохемичар; (36) мас-
тер физикохемичар, студијски програм физичка хемија животне 
средине; (37) мастер инжењер технологије; (38) мастер инжењер 
пољопривреде, завршене основне академске и мастер студије на 
студијском програму заштита животне средине у пољопривреди, 
односно мелиорација земљишта; (39) мастер инжењер рудар-
ства, завршене основне и мастер академске и мастер студије на 
студијском програму инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду; (40) дипломирани хемичар опште хемије; (41) 
дипломирани хемичар за истраживање и развој. Лице из подтач. 
(25)-(31) мора имати претходно завршене основне академске 
студије у области биологије, екологије или двопредметне сту-
дије биологије и географије. Потребно образовање за предмет 
Прерада и одлагање чврстог отпада: (1) дипломирани инжењер 
заштите животне средине; (2) дипломирани инжењер техноло-
гије за инжењерство заштите животне средине, сви одсеци и 
смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењер-
ство; (3) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику; 
(4) дипломирани хемичар; (5) професор хемије; (6) дипломирани 
физико-хемичар; (7) дипломирани физико-хемичар - смер зашти-
те животне средине; (8) дипломирани инжењер геологије, смер 
истраживање минералних сировина; (9) дипломирани инжењер 
рударства; (10) дипломирани инжењер металургије; (11) дипло-
мирани инжењер металург; (12) дипломирани хемичар - мас-
тер контроле квалитета и управљања животном средином; (13) 
дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 

фармацеутско-козметички смер; (14) мастер инжењер заштите 
животне средине; (15) мастер аналитичар заштите животне сре-
дине; (16) мастер инжењер технологије; (17) мастер професор 
хемије; (18) мастер хемичар, студијски програм хемија животне 
средине; (19) мастер физикохемичар; (20) мастер физикохеми-
чар, студијски програм физичка хемија животне средине; (21) 
мастер инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер 
академске студије у области грађевинског инжењерства, на сту-
дијском програму, односно модулу: хидротехника и водно-еко-
лошко инжењерство; хидротехника и водно-еколошко инжењер-
ство околине, односно хидротехника; (22) мастер инжењер 
рударства, завршене основне и мастер академске студије на 
студијском програму инжењерство заштите животне средине 
и заштите на раду; (23) мастер инжењер геологије, претход-
но завршене основне и мастер академске студије на студијс-
ком програму инжењерство заштите животне средине, односно 
хидрогеологија; (24) мастер инжењер пољопривреде, заврше-
не основне и мастер академске студије на студијском програму 
заштита животне средине у пољопривреди, односно мелиорацију 
земљишта; (25) дипломирани хемичар опште хемије; (26) дипло-
мирани хемичар за истраживање и развој. Пријаву на конкурс, 
са подацима и важећим, односно овереним фотокопијама доку-
мената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност 
услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кан-
дидати достављају на адресу: Хемијско-прехрамбена и текстилна 
школа „Урош Предић“ Зрењанин, улица Стевице Јовановић број 
46, 23000 Зрењанин, путем поште или лично, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати.
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Посао се не чека, 
посао се тражи
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Kao технолошки вишак отишла сам 10.01.2014. 
године из фирме и налазим се на евиденцији не-
запослених НСЗ - Филијала Шабац, на основу 
члана 80 став 2 Закона о запошљавању и осигу-
рању за случај незапослености („Службени глас-
ник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010). По решењу које 
је донела НСЗ остварила сам право на новчану 
накнаду до стицања првог услова за пензију, у 
трајању од 24 месеца. Требало је да одем у пен-
зију крајем децембра 2015. године, јер тада пу-
ним 36 година стажа. Међутим, ступањем на 
снагу новог закона, требало би да се пензиони-
шем тек 25.12.2016. 

Да ли постоји неки прелазни рок за оне који 
су отишли по старом закону, јер они су оштећени, 
а самим тим и ја, јер је моја новчана накнада по-
чела када је тај закон био на снази? Видим да се 
за неке категорије повлашћених (докторке) изна-
лази могућност, а ја сам била приморана да одем 
на евиденцију НСЗ, а сада треба да останем без 
примања и да уплаћујем пензионо и социјално 
осигурање целу 2016. годину, а бићу оштећена и 
казненим поенима.

Нигде не могу да добијем тачно обавештење, 
само: „Рано је, рано, има времена“. За мене нема. 
Муж и два сина такође су незапослени и на еви-
денцији НСЗ. Да ли је то у реду?

Указујемо да су услови и начин за остваривање 
права на новчану накнаду за време привремене неза-
послености прописани одредбама Закона о запошља-
вању и осигурању за случај незапослености („Службе-
ни гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010н и 38/2015). 

Одредбом члана 72 став 3 овог закона прописано 
је да, изузетно, новчана накнада припада незапосле-
ном у трајању од 24 месеца, уколико до испуњавања 
првог услова за остваривање права на пензију, у скла-
ду са прописима о пензијском и инвалидском осигу-
рању, недостаје до две године. Ово значи да Нацио-
нална служба за запошљавање, решавајући по захтеву 
за новчану накнаду, утврђује да ли ће се у периоду од 
наредне две године, рачунајући од дана престанка 
осигурања, испунити услови за остваривање права на 
пензију и у складу са истим признаје право на новчану 
накнаду у трајању од 24 месеца. 

Закључно са 28.07.2014. године, Национална служ-
ба је ценила услове за признавање права на новчану 

НАКНАДА ПО СТАРОМ
И НОВОМ ЗАКОНУ 

накнаду у трајању од 24 месеца, на основу до тада 
важећег прописа, а почев од дана ступања на снагу 
Закона о изменама и допунама Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању (29.07.2014. године), исте 
цени у односу на нове услове за остваривање права на 
пензију. Ови услови цене се како код признавања, тако 
и приликом доношења решења о престанку права.

На кориснике права на новчану накнаду који су 
захтеве поднели закључно са 28.07.2014. године и који 
су право остварили у трајању од 24 месеца приме-
ном до тада важећих одредби Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, почев од 01.01.2015. године 
примењиваће се нови услови код утврђивања датума 
са којима треба престати право на новчану накнаду. 
Ово конкретно значи да ће ова лица моћи да искорис-
те новчану накнаду у трајању максимално 24 месеца, 
ако пре тог периода не испуне услове за остваривање 
права на старосну или превремену старосну пензију.     

Законом о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености није прописана могућност на-
стављања исплате новчане накнаде или неко друго 
давање за лица која у току признатог права од 24 ме-
сеца неће испунити услове за остваривање права на 
пензију.

По истеку периода од 24 месеца могуће је да лице 
поднесе пријаву на обавезно пензијско и инвалидско 
осигурање применом одредбе члана 15 Закона о пен-
зијском и инвалидском осигурању и да самостално 
врши уплату недостајућих доприноса.

У Београду сам живела пре четири године. 
Сада живим у Грчкој и имам дете од две годи-
не, које је пријављено и у Србији. Пошто често 
долазимо у Београд и остајемо и по месец дана, 
можете ли ми рећи да ли имамо право на здрав-
ствено осигурање?

За сва питања о остваривању права на здравстве-
ну заштиту обратите се Републичком фонду за здрав-
ствено осигурање. Права из здравственог осигурања 
лица остварују на подручју филијале на којој имају 
пријављено пребивалиште, а здравствену књижицу 
им издаје и оверава надлежна испостава, односно фи-
лијала Републичког завода за здравствено осигурање, 
према пребивалишту.

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 145 

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs
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АКТУЕЛНО  Сајам запошљавања у Ивањици

Национална служба за запошљавање на 60. Међународном сајму књига

ПОНУЂЕНО 96 
РАДНИХ МЕСТА

ОДЗВОНИЛО НЕЗНАЊУ
А.Д.А. Дојчиловић

Подстицање запошљавања у Чачку

НОВИХ 56 ПРЕДУЗЕТНИКА
Највећи део одобрених средстава биће искоришћен 

за покретање самосталних делатности у
области машинства, конфекције, угоститељства,...

У просторијама Скупштине града Чачка недавно су 
уручене одлуке о додели субвенција за самозапошља-
вање, у оквиру реализације Локалног акционог плана 
запошљавања за 2015. годину. Сопствени бизнис по-

кренуће 56 незапослених са евиденције чачанске филијале 
НСЗ. Одобрена средства биће усмерена у покретање послова 
у области машинства, конфекције, угоститељства, услужних 
делатности,..

„Ова субвенција представља значајан допринос за по-
кретање самосталног посла. Анализирајући локално тр-
жиште приметио сам да недостају специјализоване едука-
тивне радионице за децу и одрасле и определио сам се да, 
поред школе страних језика, наш центар реализује курсеве 
креативног писања поезије и прозе, академског писања, 
психолошке радионице за подршку породици. Очекујем да 
интересовање суграђана за ову врсту обука буде велико, што 
ће касније створити услове за запошљавање нових радника“, 
рекао је Саша Матијевић, нови предузетник и власник Еду-
кативно-развојног центра „Бумеранг“.

Војислав Илић, градоначелник Чачка, истакао је да ло-
кална самоуправа на овај начин покушава да суграђанима 
помогне у реализацији предузетничких идеја и покретању 
породичних предузећа. 

„Додељена средства представљају само део од укупно 
13 милиона динара издвојених за ову намену. Град Чачак је 
издвојио 8 милиона динара, а држава учествује са 5 мили-
она“, истакао је Илић и подсетио да је конкурс и даље отво-
рен, до утрошка планираних средстава.

Национална служба за запошљавање (НСЗ) учест-
вује на 60. Међународном београдском сајму књи-
га, који се одржава од 25. октобра до 1. новембра. 
У оквиру штанда Министарства за рад, запошља-

вање, борачка и социјална питања, у хали 1А, Национална 
служба за запошљавање, сваког дана, у периоду од 10.30 
до 18.30, представља свим заинтересованим посетиоци-
ма своје активности и услуге. На инфо-пулту Националне 
службе посетиоци могу да се информишу о слободним рад-
ним местима и добију информативни материјал о мерама 
активне политике запошљавања и услугама НСЗ. У петак, 
30. октобра, са почетком у 16 часова, одржаће се округли 
сто на тему ,,Подстицај запошљавању вишка запослених”, 
на којем ће Тања Будимир, начелница Одељења за посредо-
вање у запошљавању, представити активности НСЗ.

„Матис“ ће на пословима производње 
плочастог намештаја ускоро 

запослити преко 20 људи

Упознајте се са активностима НСЗ на Београдском сајму књига

Сајам запошљавања у Ивањици, трећи од почетка го-
дине у Моравичком округу, одржан је у просторијама 
ОШ „Милинко Кушић“. Учествовало је 13 послодаваца 
са подручја општине Ивањица, који су тражили 96 но-

вих радника различитих профила: шиваче, столаре, конди-
торе, техничаре прераде дрвета, комерцијалисте, инжењере 
машинства, итд.

Сајам је отворила Босиљка Оцокољић, председница СО 
Ивањица, истакавши значај локалне самоуправе у смањењу 
незапослености, као и успешну сарадњу са Националном 
службом за запошљавање. 

„Циљ ове манифестације је да послодавци обезбеде ква-
литетне раднике, а незапослени дођу до одговарајућег посла“, 
рекао је директор Филијале Чачак НСЗ Саша Обрадовић.

Штанд предузећа ДОО „Матис“ из Ивањице је био најпо-
сећенији, с обзиром да је овај послодавац исказао потребу за 
запошљавањем већег броја радника. „Матис“ ће на послови-
ма производње плочастог намештаја ускоро запослити пре-
ко 20 људи.

Општина Ивањица је oве године из свог буџета издвоји-
ла шест милиона динара за реализацију пројеката јавних ра-
дова, колико и Национална служба за запошљавање.

НСЗ на Сајму образовања „Звонце“
   Национална служба за запошљавање (НСЗ) представиће 
се на Сајму образовања „Звонце“, који ће се одржати од 28. 
октобра до 1. новембра 2015. године, на Београдском сајму. 
НСЗ ће на свом штанду, у хали 3А, свим заинтересованим 
посетиоцима представити своје активности из области до-
датног образовања и обука. Посебна пажња биће посвећена 
програмима додатног образовања, чији је основни циљ ст-
варање могућности за брже запошљавање и самозапошља-
вање. Представићемо програме стручне праксе и стицања 
посебних знања и вештина, програм Функционално основно 
образовање одраслих, различите обуке у складу са потре-
бама тржишта рада и конкретним потребама послодаваца. 
Осмо „Звонце“, које ће се одржати упоредо са Сајмом књига, 
окупиће четрдесетак домаћих и неколико страних излагача и 
представити све актуелне програме који ће охрабрити људе, 
како млађе тако и оне старије, да искористе сваку прилику за 
учење и усавршавање и укључе се у савремене европске то-
кове, који снажно промовишу „целоживотно учење“ (lifelong 
learning), али и „учење у различитим животним контекстима“ 
(life-wide learning).
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„Џоб фер 15“, 2. и 3. новембра, у Згради техничких факултета у Београду

ПОСЛОВИ И ПРАКСЕ ОВОГ НОВЕМБРА

„Џинси Србија“ је од априла запослила више од 100 лица са евиденције незапослених. 
Уручени уговори о укључивању 49 лица у програм двомесечне обуке, по чијем завршетку ће 

засновати радни однос на неодређено време

У крупањској хали компаније „Џинси Србија“ (Jeanci 
Serbia), Филијала Лозница НСЗ је средином октобра 
организовала промоцију поводом доделе уговора по-
лазницима обуке на захтев послодавца. Драгану Ма-

рићу, представнику ове компаније са седиштем у Лесковцу, 
уговор о финансирању програма уручио је генерални дирек-
тор НСЗ Зоран Мартиновић, као и уговоре о укључивању 
49 лица у програм двомесечне обуке, по чијем завршетку ће 
засновати радни однос на неодређено време.

Том приликом Мартиновић је истакао значај отварања 
текстилне фабрике у Крупњу, који је сврстан у групу девасти-
раних општина, а представник послодавца се захвалио НСЗ 
на успешној сарадњи.

„Џинси Србија“ је запослила више од 100 лица са евиден-
ције незапослених само од априла ове године. Обука нових 
радника - шивача започета је одмах по завршетку промоције. 

Промоцији је присуствовао председник општине Раде 
Грујић, а у име НСЗ председник Управног одбора Даријо 
Мачкић и остали представници институције. Гости су има-
ли прилику да обиђу фабрику и увере се у одличну органи-
зацију рада.

Истог дана у Крупњу је одржан и Сајам запошљавања, 
први у овој општини. Место сусрета незапослених и 14 посло-
даваца била је Библиотека „Политика“, у Дому културе. 

Послодавци су тражили 47 радника различитих профила, у 
области прехрамбене индустрије, угоститељства, грађеви-
нарства, шиваче, а највише раднике у производњи. 

У оквиру манифестације одржана је презентација актив-
них мера и услуга НСЗ у 2015. години. Одељење за локални 
економски развој општине Крупањ представило је Локални 
акциони план запошљавања, а Регионална развојна аген-
ција „Подриње, Подгорина и Рађевина“ услуге намењене по-
стојећим и потенцијалним предузетницима.

Непрестано учење, едукација, односно самостално 
усавршавање, кључ су успеха сваког појединца. Пот-
ражите праксу или посао, оставите свој CV, размени-
те идеје и информације на Сајму послова и пракси 

„Џоб фер“ (Job fair), који ће се под слоганом „Креирај своју бу-
дућност“ одржати 2. и 3. новембра ове године, традиционал-
но у Згради техничких факултета у Београду. Једанаести пут 
заредом организатори манифестације, студенти волонтери, 
радиће на остваривању заједничке мисије - смањењу неза-
послености међу младима, обезбеђивању најквалитетнијег 
кадра послодавцима и успостављању боље комуникације 
између образовног система, компанија које послују у нашој 
земљи и студената.

Студенти ће имати прилику да се на једном месту 
упознају са великим бројем компанија из техничко-техно-
лошких и природно-математичких струка, сазнају више о 
пословима и праксама у понуди, као и о томе која знања и 
вештине је потребно да развијају како би се лакше запослили. 
Као и протеклих година, у плану су бројна предавања, три-
бине и тренинзи који ће им помоћи да ефикасније представе 
своје квалитете послодавцима. Интересовање које су студен-
ти широм Србије током претходних година показали за „Џоб 
фер“ допринело је јачању националног карактера сајма, стога 
ће студенти и дипломици свих универзитета у Србији добити 
прилику да се уживо представе послодавцима и упознају са 
актуелним трендовима у својој струци.

Као новитет, у програм је уведен Open Space Tehnology 
концепт интерактивних радионица: компаније задају 
одређену тему коју ће студенти разрађивати заједно са 
стручњацима и представницима компанија. Студенти и ди-
пломци ће имати прилику да у „CV ћошковима“ (CV Corner) 

унесу своје радне биографије у електронску базу, на основу 
које ће послодавци вршити претрагу према потребним кри-
теријумима. 

„Џоб фер 15 - Креирај своју будућност видимо као изу-
зетну прилику за налажење посла или праксе, а уједно и као 
најбоље место за размену идеја и информација о новинама на 
тржишту рада. Потрудићемо се да овог новембра што више 
представника образовних установа, као и компанија и сту-
дената, допринесе својим присуством и активним учешћем 
на сајму“, кажу у Удружењу студената технике Европе - Бест 
Београд, које је организатор манифестације.

АКТУЕЛНО   Нова запошљавања у Крупњу

ПОСЛЕ ОБУКЕ - СТАЛНИ ПОСАО 

З. Гацић



   |  Број 645 |  28.10.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs60 

Корисницима програма само-
запошљавања у Јагодини про-
текле недеље уручени су угово-
ри о коришћењу средстава НСЗ. 

Сопствени посао започеће 129 особа 
из свих шест општина Поморавског 
округа - Јагодине, Ћуприје, Параћина, 
Свилајнца, Деспотовца и Рековца. За ту 
сврху укупно је опредељено 20,2 мили-
она динара. Свечаности доделе уговора 
у сали Поморавског управног округа 
присуствовали су заменик директо-
ра НСЗ Драган Сикимић, начелник 
Поморавског управног округа Горан 
Милосављевић, пројект-менаџер Ре-
гионалне привредне коморе Шумадије 
и Поморавља Душан Петковић и ди-
ректор Филијале Јагодина НСЗ Борис 
Стојанов.

„Број незапослених у Србији опа-
да. Наша је жеља да тако буде у свим 
општинама и градовима. Идеја је једи-
но што не сме да се узима човеку. На-
илазићете на проблеме, на потешкоће, 
али верујем да ћете истрајати. Сви про-
блеми се решавају уз помоћ наше фи-
лијале, локалне самоуправе и Привред-
не коморе - нисте сами. Само храбро, 
само напред! Желим вам да постанете 
успешни приватни предузетници и 

брзо прерастете у средње, па и велико 
предузеће једног дана“, истакао је за-
меник директора НСЗ Драган Сикимић.

Међу будућим предузетницима је 
пет особа са инвалидитетом, три при-
падника ромске популације, четири 
корисника једнократне исплате нов-
чане накнаде и три незапослена лица 
по програму ЛAПЗ 2015. Највећи број 
малих бизниса покренут је у прерађи-
вачкој и производној делатности, чак 
59, али предузетници су се определили 
и за послове у грађевинарству и услуж-

ним делатностима, затим за поправку 
возила, отварање самосталних фризер-
ских радњи и слично.

„Направили сте значајне кораке 
и сада напред у развој посла. Филија-
ла Јагодина ће вам и даље пружати 
подршку, наша врата су вам широм 
отворена. Путем менторинга у првој 
години пословања помоћи ћемо вам да 
превладате почетне тешкоће, пружиће-
мо вам саветодавну и стручну помоћ“, 
рекао је Борис Стојанов, директор ја-
годинске филијале НСЗ.

Сајам запошљавања у Ужицу, 
одржан половином октобра у 
Градском културном центру, по-
сетило је преко 500 незапосле-

них, који су имали прилику да се пред-
ставе послодавцима и на лицу места 
конкуришу за неко од 200 понуђених 
радних места. На сајму су учествова-
ла 24 послодавца са подручја Ужица и 
општина Севојно и Чајетина, а тражени 
су били: радници машинске, грађевин-
ске и електротехничке струке, еконо-
мисти, административни радници, тр-
говци, понуђени су и послови у области 
саобраћаја, угоститељства, у прехрам-
беној и текстилној индустрији, као и 
агентима продаје осигурања и других 
услуга.

„Први сајам запошљавања Нацио-
нална служба је организовала управо у 
Ужицу, пре тачно десет година. Сајмови 
су током година постали традиционал-
на и препознатљива пракса савременог 
пословања, која у директном контакту 
приближава послодавце и потенцијал-

не кандидате за посао, чиме доприноси 
остваривању добрих резултата и пома-
же развоју локалне заједнице“, истакла 
је Зорица Милошевић, директорка 
ужичке филијале НСЗ.

Манифестацију је отворио градо-
начелник Ужица Тихомир Петковић, 

истакавши да је незапосленост у овом 
крају израженија него у осталим дело-
вима Србије, због чега су активности 
Градске управе и филијале НСЗ у 2015. 
години усмерене ка успостављању 
тренда раста запослености кроз реали-
зацију програма и мера активне поли-
тике запошљавања. 

„Ове године Град Ужице је издвојио 
11 милиона за реализацију различитих 
мера и програма запошљавања, што је 
знатно више него у претходним година-
ма“, нагласио је градоначелник.

Споразум о сарадњи потписан из-
међу Националне службе за запошља-
вање - Филијале Ужице и Града Ужица, 
али и узајамно партнерство и добра 
комуникација, омогућили су радно 
ангажовање 131 лица са евиденције 
незапослених ужичке филијале. Кроз 
суфинансирање са НСЗ успешно су реа-
лизовани програми самозапошљавања, 
стручне праксе и програми јавних ра-
дова.

АКТУЕЛНО   У Јагодини уручени уговори о коришћењу средстава НСЗ

МАЛИ БИЗНИС ЗА ВЕЛИКИ ПОЧЕТАК 
Сопствени посао започеће 129 особа из свих шест општина Поморавског округа: 

Јагодине, Ћуприје, Параћина, Свилајнца, Деспотовца и Рековца. За ту сврху 
опредељено 20,2 милиона динара

Први сајам запошљавања НСЗ организовала у Ужицу пре тачно десет година

ОД МАШИНАЦА ДО ТЕКСТИЛАЦА
Готово 200 слободних радних места огласила 24 послодавца са подручја Ужица, Севојна и Чајетине

Смиљана Крстић

Биљана Терзић
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На Електронском факултету у Нишу, 13. и 14. октобра, 
одржан је први Форум напредних технологија. Дру-
ги дан форума био је посвећен специјализованом 
сајму запошљавања у области напредних техноло-

гија и сајму професионалне оријентације, намењеном учени-
цима завршних разреда средњих и основних школа.

„Данас су овде присутне компаније које дају шансу 
стручњацима из области информационих технологија, ко-
муникационих технологија, рачунарства, електронике... 
Видљиво је да се у Србији та грана развија и може запосли-
ти велики број људи. Дуже време истичемо да је потребно 
направити бољу везу између система образовања и онога 
што се на тржишту тражи, тако да је одлично што су по-
ред послодаваца данас овде присутне и образовно-научне 
институције. Та сарадња је веома важна“, истакао је Зоран 
Мартиновић, директор Националне службе за запошља-
вање, свечано отварајући сајмове.

Сајам запошљавања окупио је 40 компанија из области 
напредних технологија, у које спадају информационо-кому-
никационе технологије, оптоелектроника, електромедицина 
и машинство. Исказане су тренутне потребе за око 80 про-
грамера, софтвер девелопера (software developer), девелопе-
ра за Андроид и IOS, инжењера електронике, инжењера 
машинства, веб и графичких дизајнера, дипломираних фи-
зичара, дипломираних хемичара, економиста,... У наредних 
годину дана биће потребно још 100 до 150 радника у овом 
сектору у Нишу.

Међу учесницима сајма биле су компаније: „Фази“ д.о.о., 
„Хардер диџитал сова“, „Логик“ - пословна решења, „Вебе-
ликс“, „Станга“, Акордиа група, „Феникс ББ“, „Сивус“ и др.

„Тренутно запошљавамо 30 радника и стално смо у пот-
рази за квалитетним кадром. Нудимо одличне услове рада, 
чак и флексибилно радно време, али људе који су одмах 
спремни да раде и имају искуства заиста тешко налазимо. 
Зато смо данас овде“, казала је Маја Ђоловић, из компаније 
„Станга“, која се бави развојем веб-апликација.

Поред компанија из области напредних технологија, на 
сајму су учествовали и велики инвеститори, као што су: „Фи-
лип Морис“, „Џонсон електрик“, „Леони“,“ Бенетон“ и „Грамер“.

„Претежно запошљавамо текстилне раднике, али ће нам 
у наредном периоду сигурно бити потребан барем један про-
грамер, инжењер електронике. Као што знате, текстилна ин-
дустрија је одавно компјутеризована, а ми као светски бренд 
увек користимо последње генерације машина“, рекла је овом 
приликом Миљана Пешић, у компанији „Бенетон Србија“ 
задужена за људске ресурсе.

„Структура расположивих људских ресурса у Нишу 
представља добру базу за даљи развој сектора напредних 
технологија. Уз још јачу синергију образовних установа, ком-
панија из области напредних технологија, чији број из годи-
не у годину расте и уз још јачу институционалну подршку, 
створила би се енергија која би Нишу вратила име које је са 
поносом носио: Град електронике - град напредних техно-
логија”, истакао је овом приликом Бобан Матић, директор 
нишке филијале НСЗ.

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања и професионалне оријентације на Форуму напредних 
технологија у Нишу

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - НОВИ ПОСЛОВИ
Посао за око 80 програмера, инжењера електронике, веб и графичких дизајнера...

                   Представљамо: „Практикум пословног успеха“

НОВА ПРАВИЛА ИГРЕ
Када изађе са неког од наших фа-

култета, чији студијски програми тра-
диционално игноришу тржиште рада и 
потребе привреде, новопечени дипло-
мац врло често нема ни дана праксе 
проведене у корпоративном окружењу, 
а о радном праву и пословној етици не 
зна готово ништа. Тако „припремљен“, 
он креће у тражење посла, приморан 
да све вештине неопходне за опстанак 
и успех у пословном свету учи успут и 
„у лету“. Врло често, о значају избалан-
сираног приватног живота и карије-
ре, како се адекватно представити на 
разговору за посао, о вредности праве 
мотивације, о важности здравог психо-
социјалног окружења, познавања соп-
ствених права и како се за њих избори-
ти - он сазнаје на тежи начин, учећи на 
грешкама и пропуштеним приликама.

Управо у овом прилагођавању но-
вим правилима игре, суштински дру-
гачијим од академске сфере, „Практи-
кум пословног успеха“ Олге Вучковић 
Кићановић представља драгоцену 
књигу, у којој су сакупљена и резими-
рана искуства ауторке која је међу во-
дећим стручњацима за област радног 
права и иза себе има више од 300 обу-

ка на тему решавања радних спорова, 
подизања самопоуздања, мотивације, 
лојалности, превазилажења конфлика-
та и стреса на радном месту.

Ауторка нуди практична и при-
мењива решења свима - кандидату за 
посао, запосленом, манаџеру и страте-
гу корпорације. У свом хуманистичком 
приступу никада не губи из вида да су 
добробит и благостање појединца осно-
ва на којој се граде успешна каријера и 
успешно предузеће. Књига представља 
својеврстан „корпоративни буквар“, 
који нуди конкретна знања, вештине 
и алате како мотивисати, преусмери-
ти конфликт, решити спор, како кон-
структивно критиковати, освешћује 
појединца да себе реално сагледа, уз 
одређену дозу самокритике. Све то су 
предуслови за остварење квалитет-
них међуљудских односа. „Практикум“ 
кроз 10 поглавља читаоца поступно до-
води до потпуног разумевања процеса 
и проблема. 

Ауторка пише питким, прецизним 
и концизним стилом. И када говори 
како писати CV, представити се потен-
цијалном послодавцу и када упозорава 
на мобинг на радном месту, када нуди 

решење радног спора у законском ок-
виру. Зато ће читање ове књиге бити 
на корист свима - послодавцима, (бу-
дућим) запосленима, односно, према 
ауторкиним речима, свакоме “ко жели 
током радног века да стекне и сачува 
самопоуздање, креативност, извуче 
свој радни максимум и оствари амби-
ције“.

Владан Крстић

Ана Ацић
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Грађани Ирске су због глобалне финансијске кризе изгубили највише лич-
ног богатства у поређењу са било којом другом чланицом еврозоне, док 
су Немци и Холанђани стекли највише, саопштила је Европска централна 
банка (ЕЦБ).

У анализи којом је обухваћен период од 2009. до 2013. године, стручњаци 
ЕЦБ су открили да је Ирска изгубила преко 18.000 евра по особи, богатство Шпа-
наца је умањено за скоро 13.000 евра по становнику, док је Грчка сиромашнија 
за 17.000 евра по особи због пада вредности имовине, преноси агенција „Ројтерс“.

Насупрот томе, у Холандији и Немачкој богатство по глави становника 
увећано је за око 33.000 евра, односно 19.000 евра, делом због раста финан-
сијских инвестиција у том периоду. Ови подаци, који представљају снимак 
стања пре недавног економског узлета у Шпанији и Ирској, указују на велике 
разлике међу земљама у 19-чланом блоку.

ГОРЕ - ДОЛЕ   Цех глобалне економске кризе различито се плаћа

КРИЗА ОЈАДИЛА ИРЦЕ - ОБОГАТИЛА НЕМЦЕ
Стручњаци ЕЦБ открили да је Ирска изгубила преко 18.000 евра по особи, док је 

Грчка сиромашнија за 17.000 евра по особи због пада вредности имовине

„Амазон“, амерички гигант у онлајн трговини, запослиће 
у САД 100.000 сезонских радника, како би одговорио на по-
већану потражњу током празничног периода крајем године. 
Ради се о уговорима о раду који би могли да буду и проду-
жени.

„Амазон“ је од августа запослио више од 25.000 радника 
са пуним радним временом и сада има укупно 90.000 запос-
лених у више од 50 својих центара за обраду поруџбина и 20 
центара за разврставање испорука, саопштила је компанија.

Стално запосленима „Амазон“ обично придодаје вели-
ки број сезонаца крајем године. Лане је група регрутовала 
80.000 привремених радника, а након празничног периода 
више десетина хиљада је добило стално запослење са пу-
ним радним временом, објављено је данас на веб порталу 
Europe1.fr.

Понуда америчког гиганта у онлајн 
трговини

„Амазон“ од августа запослио више 
од 25.000 редовних радника са пуним 

радним временом

РЕГРУТУЈЕ 100.000 
СЕЗОНАЦА

ЛОНДОН 
СТУДЕНТСКА ГАРСОЊЕРА

ЗА 28.000 ЕВРА
Месечна станарина за студенте у престижном лон-

донском кварту Мејфер достигла је чак 28.000 евра. Како 
пише француски лист „Фигаро“, најам луксузног смештаја 
за студенте у Лондону креће се од 12.300 до 28.000 евра.

Најскупље издат студентски стан у Лондону, са 
погледом на Хајд парк, налази се у престижном крају 
британске престонице Мејфер. Издат је 19-годишњем 
студенту из Калифорније. Стан је свеже реновиран и по-
седује простран салон, с подом прекривеним паркетом, 
кухињу, купатило и спаваћу собу. Намештај је у ренесан-
сном стилу, такође свеже репариран, преноси „Фигаро“. 
Ове раскошне студентске гарсоњере су у Лондону деце-
нијама издаване као луксузан канцеларијски простор.

“Моје мишљење је такво - 63 године за пензију и муш-
карцима и женама. Ја сам то не желим, али нешто се мора 
урадити”, рекао је он на Првом каналу телевизије. За по-
већање старосне границе за пензионисање се доследно зала-
же Министарство финансија. Оно се позива на истраживање 
ОЕЦД, према коме се Русији препоручује да помери старост 
за пензионисање на 65 година и за мушкарце и за жене.

Сада жене у Русији одлазе у пензију са 55 година, а муш-
карци са 60, подсећа Тас. Министарство финансија истиче да 
руска привреда има озбиљне демографске проблеме - да би 
се обездио економски раст, потребни су људски ресурси. На 
влади Русије је да одлучи којим темпом и до ког нивоа ће по-
већати старосну границу за пензионисање. У министарству 
предлажу да тај процес почне већ од 2016. године и да се 
сваке године граница повећава за пола године.

Министар финансија Антон Силуанов упозорава да пи-
тање повећања старосне границе мора да се реши што пре, 
јер министарство прогнозира да ће средства Резервног фон-
да и Фонда националног благостања бити потпуно исцрпље-
на 2018. године.

Ако се не помери граница за одлазак у пензију, прве 
године ће у буџету недостајати 250 милијарди рубаља (3,5 
милијарде евра), а друге 500 милијарди рубаља, указао је Си-
луанов. Председник владе Дмитриј Медведев, с друге стране, 
изјавио je да се старосна граница за пензију неће повећавати 
и да претпоставки за то нема.

У пензију са 63 године и Руси и Рускиње

ЗАЈЕДНО У ПЕНЗИЈУ
Руски министар за економски развој 

Александар Уљукајев сматра да старосна 
граница за одлазак у пензију у тој земљи 
треба да буде повећана на 63 године и за 

мушкарце и за жене
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Министар за рад, запошља-
вање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин 
и министар привреде Жељко 

Сертић позвали су запослене и би-
вше запослене у предузећима која су 
у процесу приватизације да искористе 
могућност повезивања радног стажа 
и пријаве се за социјални програм до 
краја године.

Отварајући округли сто „Празни-
не у стажу због неплаћања доприноса 
за ПИО и повезивање стажа према за-
кључцима Владе Републике Србије”, 
Вулин је упозорио да тако нешто неће 
бити могуће у 2016., с обзиром да ће 
приватизација бити завршена до краја 
ове године. 

„Држава је прихватила да реши 
овај проблем. То је прилика да радници 
и руководства искористе своја права, 
јер у времену које предстоји држава 
више неће моћи да се понаша на овај 
начин“, рекао је министар и навео да је 
ПИО фонд за последњих девет месеци 
повукао 9,9 милијарди динара мање из 
буџета, јер је повећана наплата допри-
носа. Број запослених у реалном секто-
ру порастао је за 5,6 одсто, односно број 
запослених који уплаћују доприносе 
већи је за 56.000.

„Држава је на себе преузела да тај 
проблем реши, јер је циљ да се стање у 
друштву побољша. Влада је социјално 
одговорна и зато је прихватила да реши 
проблем десетине хиљада радника који 
нису криви за то што су остали без ста-
жа“, рекао је Вулин.

Сертић је нагласио да је до 9. окто-
бра ове године 112 запослених заврши-
ло процес повезивања радног стажа и 
да је за ту намену из буџета исплаћено 
29,2 милиона динара. 

„До краја године 95 одсто прива-
тизације биће завршено, а са уласком 
у 2016. годину циљ ће бити увођење 
економије у рационалне, одрживе и 
тржишне принципе. Убудуће неће бити 
могуће да предузећа не плаћају оба-
везе, већ ће морати да се понашају пре-

ма тржишним принципима као и при-
ватне компаније. Србија је у овој години 
ушла у процес преговора са Европском 
унијом, прихватила је аранжман са 
Међународним монетарним фондом, а 
сваки од тих односа носи одређене оба-
везе и увођење нових стандарда“, рекао 
је министар привреде.

Према његовим речима, више од 
60 одсто предузећа која се налазе у 
поступку приватизације пријавило се 
да има дуг по том основу. Само са раз-
дела Министарства привреде од 2008. 
до 2013. године је уплаћено више од 48 
милијарди динара за око 500 преду-
зећа у приватизацији.

Председник Привредне коморе Ср-
бије (ПКС) Марко Чадеж нагласио је 
да ће решавање тог проблема олакша-
ти позицију предузећа, јер ће их расте-
ретити барем дела дуга према радни-
цима и увећати шансе да дођу до нових 
власника.

Чадеж је рекао да ПКС са ПИО фон-
дом и ресорним министарствима спро-
води активности које ће мотивисати 
фирме и руководства да ажурније раде 
и користе погодности.

Председник Уније послодаваца 
Србије Небојша Атанацковић поз-
дравио је одлуку Владе Србије о по-
везивању стажа за оне који су, не својом 
кривицом, остали без те могућности. 
Атанацковић је указао да је дошло вре-
ме да се изједначи реални део привреде 
са привредом у државном власништву.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Повезивање радног стажа могуће само до краја године

ГОДИНЕ КОЈЕ ЈЕ ПОЈЕЛА ПРИВАТИЗАЦИЈА
До 9. октобра ове године само 112 запослених завршило процес повезивања радног 

стажа. За ту намену из буџета исплаћено 29,2 милиона динара

Министарство привреде од 2008. до 2013. године уплатило 
више од 48 милијарди динара за око 500 предузећа

у приватизацији...

Број запослених који уплаћују доприносе већи је за 56.000
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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)


